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INTRODUÇÃO 
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso possui como tema central 

“A Política de Assistência Social e o Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes. Todavia, como forma de contribuição e 

complementação ao tema proposto, se faz necessário, trazer a trajetória 

histórica do modo de produção capitalista também. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como principal objetivo 

realizar uma reflexão sobre a Política de Assistência Social e quais são as 

funções de uma Instituição de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes, conseqüente a isso é fundamental refletir também sobre quais 

foram as implicações do modo de produção capitalista em meio a este 

processo. 

No primeiro capítulo será situado historicamente os modos de produção 

pré-capitalistas, quais sejam: Primitivismo, Escravismo e Feudalismo. Cada 

qual possui suas características específicas e ao analisar cada uma em seu 

período histórico permite-se construir uma linha de raciocínio evolutivo, tanto 

economicamente quanto socialmente de cada período. No século XIV, na 

Europa inicia a transição do feudalismo para o capitalismo. A partir disto, 

iniciará uma contextualização especificamente sobre o surgimento, 

desenvolvimento e conseqüências do modo de produção capitalista. Na 

segunda parte deste capítulo caracterizará o capitalismo especificamente, no 

Brasil e suas implicações. E na última parte será contextualizado as 

Constituições Federais do Brasil até chegar na Constituição que ainda está em 

vigor, a chamada “Constituição Cidadã” do ano de 1993, discorrendo assim 

sobre os avanços que esta última representou. 

No segundo capítulo será tratado sobre o Sistema de Proteção Social e 

as Políticas Sociais no Brasil. A partir desta análise será possível identificar 

ações específicas tomas por determinados governos que implicaram 

diretamente nas políticas sociais, atentando-se aqui para a distinção que existe 

entre a Proteção Social garantida em Lei e a Proteção Social que é ofertada na 

realidade social. Após isso, será tratado sobre a relação que ocorreu entre 

Políticas Sociais e o Neoliberalismo, sistema econômico adotado por alguns 

países, inclusive o Brasil. A diante  encerra-se este capítulo situando a Política 
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Pública de Assistência Social no Brasil, ao tratar especificamente desta política 

será refletido sua origem, seus avanços, limites e possibilidades de ações. 

No terceiro capítulo encerramos abordando a temática referente à 

profissão de Serviço Social e consequentemente caracterização sobre a 

política da Criança e Adolescente, tratando especificamente sobre o 

Acolhimento Institucional, local onde ocorre a prática de estágio curricular 

obrigatório. Para refletir a profissão de Serviço Social, faz-se necessário tratar 

sobre sua origem, processos de renovação, limites profissionais perpassados e 

na atualidade os rumos que a profissão segue. 

Desta forma, o presente Trabalho de Conclusão de Curso vai auxiliar na 

compreensão sobre a trajetória histórica até os dias atuais tanto da Política de 

Assistência Social e profissão de Serviço Social quanto dos sujeitos com quais 

se deu a prática de estágio, quais sejam: crianças e adolescentes acolhidos 

institucionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. REFLEXÃO SOBRE A HISTÓRIA DOS MODOS DE PRODUÇÃO E O 
TRABALHO 

Trabalho pode ser considerado como uma atividade que é desenvolvida 

pelo ser humano, dentre determinadas formas, para produzir riqueza, 

dependendo das condições históricas que vão dar-lhe validade e estabelecer o 

seu limite. 

O trabalho inicia quando o homem busca meios de satisfazer suas 

necessidades. Essa busca se reproduz historicamente, na medida em que a 

satisfação é atendida, surgem novas necessidades e criam-se relações sociais 

que vão determinar a condição histórica do trabalho. 

O trabalho vai ficar limitado ao modo de produção que estiver presente: 

 

O conceito de modo de produção corresponde ao entendimento das 
condições gerais da produção, isto é, de como se faz. Para perceber 
isso, é preciso integrar as bases econômicas e as superestruturas, a 
fim de se definirem as estruturas dominantes numa dada formação 
econômico-social historicamente determinada [...] O modo de 
produção não existe em estado puro, porque num dado modo de 
produção dominante encontram-se formas permanentes de modos 
anteriores e formas embrionárias de modos futuros, o que confere ao 
conceito de modo de produção um dinamismo histórico. (OLIVEIRA, 
1987, p. 87) 
 

O modo de produção é o que vai determinar os processos de trabalho 

que são produto das relações sociais. Vejamos alguns conceitos importantes 

para o entendimento sobre o trabalho nos modos de produção. 

Processo de trabalho é um resultado da integração entre o objeto, 

meios, força e do produto do trabalho. São as condições gerais que vão fazer 

com que a produção ocorra. É no processo de trabalho que vão estar presente 

a matéria bruta que será transformada em um produto final. 

O objeto do trabalho é a matéria com que se trabalha, esta pode ser 

bruta quando se encontra em seu estado natural e matéria prima quando já 

sofreu intervenção do homem mas ainda não é um produto. Por exemplo a 

madeira, as árvore são um exemplo de matéria bruta, ao sofrer a intervenção 

do homem produz-se a cadeira que é a matéria prima que ao ser 

comercializada será então um produto com valor de troca pois será vendido, ou 

quando esta cadeira é produzido para o próprio uso será um produto com valor 

de uso. 
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Os meios de trabalho são os instrumentos que se utiliza para realizar a 

transformação da matéria e o ambiente onde isso ocorre. Por exemplo no 

modo de produção primitivo o ambiente onde ocorria a produção era na 

natureza conforme as necessidades do homem e as ferramentas eram 

confeccionadas por eles mesmos de forma rústica. Já no modo de produção 

capitalista as ferramentas são as máquinas cada vez mais modernas e o local 

onde ocorre a produção são as indústrias. 

Força de trabalho é a energia humana empregada no processo de 

transformação e o Produto é o valor criado pelo trabalho e corresponde ao 

objeto produzido para satisfazer as necessidades humanas (o produto é um 

valor de uso), ou quando este se encontra reproduzido como mercadoria (o 

produto é agora um valor de troca). 

 
2.1 MODOS DE PRODUÇÃO PRÉ – CAPITALISTAS 
 

Primitivismo, escravismo, feudalismo e capitalismo são formas 

sociais onde ocorrem as relações que dominam o processo de trabalho, a 

forma concreta do processo histórico, sob determinadas condições, que cria 

essas relações fundamentais.  

O processo histórico é compreendido, portanto, pela forma como os 

homens produzem os seus meios, materiais e a riqueza. 

 
 
2.1.1 O Primitivismo 

 
O período em torno de 500 anos, compreendido entre o aparecimento do 

homem e a formação das primeiras sociedades humanas divididas em classes 

é o período denominado de Pré História. 

Dividida em três principais períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos 

Metais, a pré história representou um imenso laboratório onde os primeiros 

homens realizaram suas primeiras experiências na descoberta e na invenção, 

avanços significativos na adaptação e transformação do meio em busca de 

satisfazer suas necessidades vitais. 
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2.1.1.1 O Período Paleolítico 
 

Nesse período, o progresso do homem foi muito lento. Além de enfrentar 

acidentes da natureza, ele tinha que defender-se dos grandes animais, 

entretanto foi a invenção de alguns instrumentos que os fez sobreviver. 

O primeiro instrumento criado e utilizado pelo homem primitivo foi o 

machado de pedra lascada, com o tempo foram se aperfeiçoando os materiais 

e se utilizando também dos chifres de rena e dos marfins. Fabricou-se novos 

utensílios como, agulhas, anzóis, raspadores, cortadores, arcos e flechas. 

Estudos dizem que provavelmente suas vestimentas seriam de peles de 

animais.  

Nesta época os homens viviam em cavernas, até os dias de hoje pode-

se encontrar vestígios de arte nas paredes das cavernas. Como a vida 

dependia principalmente da caça, eles desenhavam os animais caçados, pois 

acreditavam que desta forma teriam caça abundante.  

A procura por alimentos obrigava o homem a constantes deslocamentos, 

eram nômades, que quer dizer aquele que não tem moradia fixa e se desloca 

constantemente. A descoberta do fogo representou um grande progresso o 

homem passou a utilizá-lo no preparo de alimentos, no aquecimento das 

cavernas e como uma nova arma de defesa contra os animais. 

A luta pela sobrevivência tomava quase todo o tempo do homem no 

período paleolítico. A fabricação de utensílios e o desenvolvimento de outros 

meios de adaptação às condições do habitat foram tarefas difíceis nas quais o 

homem primitivo não podia se utilizar da experiência dos antepassados visto 

que era ele que estava criando uma cultura. 

Por volta de 5000 anos depois as geleiras que cobriam grandes 

extensões da América e da Europa deslocaram-se para o norte; na Ásia e na 

áfrica surgiram as regiões desérticas. 

Esse degelo provocou modificações pois alguns animais não suportaram 

o clima quente e emigraram para o ártico e outros animais acabaram 

desaparecendo.  

Alguns grupos humanos seguiram para o norte outros permaneceram no 

habitat antigo e tentaram sobreviver nas novas condições climáticas. Houve um 
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empobrecimento das técnicas de trabalho em pedra e osso e o homem 

procurava novas fontes de alimento. 

 
2.1.1.2 O período Neolítico 

 
A palavra neolítico significa pedra nova, foi nesse período que o homem 

começou a polir a pedra para fabricar seus instrumentos. Por isso esse período 

é também chamado de idade da pedra polida. 

Devido às dificuldades geradas pelas novas configurações climáticas os 

grupos humanos passaram de caçadores a pastores, ou seja começaram a 

desenvolver a agricultura e domesticação de animais.  

Outro invento foi a tecelagem de lã e produção dos primeiros objetos de 

cerâmica. 

As cavernas foram sendo abandonadas surgindo as primeiras cabanas 

às margens de lagos. A vida passou a organizar-se em comunidades.  

Surgiram os métodos de armazenamento, o homem passou a usar a 

tração animal e inventou a roda. 

Como agora o homem passou a ser produtor de seu alimento, passou a 

exercer maior domínio sobre a natureza. 

Durante o neolítico, o homem passou a crer numa proteção superior 

para o grupo no qual vivia e procuravam símbolos para expressar essa crença. 

Muitas vezes era um animal que se tornava o símbolo de um grupo. 

 
2.1.1.3 O período da Idade dos Metais 

 
Nesse período o homem conheceu e passou a utilizar os metais para a 

fabricação dos seus instrumentos. Para isso desenvolveu técnicas da fundição, 

na qual misturava os metais, obtendo outros mais resistentes e, com eles, 

melhores instrumentos. 

As principais características deste período foram: 

 - Utilização do cobre e do estanho: com a mistura dos dois, começou a 

ser produzido o bronze; no fim do período foi descoberto o ferro. 

- O homem passou a ter moradia fixa e assim pôde desenvolver a 

agricultura. 

- Organização da vida social, econômica e política na Cidade-Estado, 

governada por um rei-sacerdote. 
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- O homem organizou também alguns princípios religiosos que se 

tornaram fundamentais para a união do grupo e para o nascimento do Estado. 

- Diferenciação do modo de vida dos grupos, dando origem as primeiras 

trocas entre eles, isso incentivou o aumento da produção e estimulou a luta em 

busca de melhores terras, os vencedores passaram a escravizar os vencidos. 

No fim da Idade dos metais surgiu a escrita, encerrando a fase da Pré-

História começavam a formar-se também as primeiras civilizações.    

Neste fim do período começavam a surgir as primeiras formas de 

escravidão visto que, havia a competitividade pela posse de terras e quem 

possuía mais riqueza escravizava aqueles que nada tinham. 

 

2.1.2 O escravismo 

 

A escravidão se caracteriza pela sujeição de um homem pelo outro, de 

forma completa, não apenas o escravo é propriedade do senhor, como sua 

vontade está sujeita à autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido pela 

força. 

Esse tipo de exploração não se limita, pois, à compra e venda da força 

de trabalho, como acontece, por exemplo, no capitalismo. No escravismo 

temos uma transformação de um ser humano em propriedade de outro, a ponto 

de ser anulado seu próprio poder deliberativo: o escravo pode ter vontades, 

mas não pode realizá-las. 

O filósofo Aristóteles dizia que o escravo, por natureza, não pertencia a 

si mesmo, mas a outra pessoa. Na verdade, o que ele dizia é que existem 

pessoas que a natureza destinou a serem livres e outras que foram por ela 

destinadas a serem escravos. Com isso, ele escondia o caráter principal da 

escravidão, qual seja, sua historicidade. Porque o escravo não o era por 

natureza, mas por força das condições históricas específicas que se 

desenvolveram.  

Como propriedade, o escravo é obrigado a trabalhar para o seu dono, 

produzindo riqueza e prestando serviços gerais. Como produtor de riqueza, 

trabalha no campo, nas minas, no artesanato. Como prestador de serviços, 

trabalha nas atividades domésticas, na fiscalização da produção, como criado 
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de legionários, como preceptor, como escritor, como médico, como agente de 

negócios. 

Do ponto de vista econômico, o escravo é realizador do trabalho, o que 

produz, o produtor direto, mas, como propriedade de outro homem, é também 

meio de produção, propriedade móvel, que pode ser vendida. A parte que cabe 

ao escravo do produto de seu trabalho corresponde ao mínimo vital, o 

suficiente para reproduzir a força de trabalho, excluindo-se dessa condição os 

escravos prestadores de serviços. 

Dentro de sua contraditória condição de humano e de “coisa” ter vontade 

própria e não poder executá-la, tendo que executar por outro lado, vontades 

que não são suas, mas do senhor -  o escravo tinha um cotidiano desenvolvido 

em função das tarefas que lhe eram atribuídas.  

No trabalho eram comuns jornadas de trabalho que iam de quinze a 

dezoito horas diárias, iniciadas, ainda de madrugada. O almoço era servido 

ainda pela manhã com cardápio sem fartura, mas com alimentos que os 

mantivesse fortes e aguentassem o trabalho.  

A refeição era servida em espécie de potes onde os escravos comiam 

com a mão ou algumas vezes com colher feitas de madeira. Deveriam se 

alimentar rapidamente para não perder tempo. No período vespertino servia a 

janta que era o mesmo que havia sido servido no almoço e continuavam no 

trabalho até escurecer. 

As moradias eram as senzalas que se constituíam em construções 

bastante longas, sem janelas com aberturas junto ao teto para ocorrer a 

ventilação. 

Com o passar do tempo não aceitando mais sua condição de 

escravatura, os indivíduos escravos passaram a se revoltar e elaborar fugas, 

tanto individuais quanto coletivas. 

 

2.1.3 O feudalismo 

 

O feudalismo é uma experiência histórica que sugere a continuação de 

formas de coerção, agora traduzidas pelo trabalho compulsório sob ujma 

relação de dominação e servidão. 
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Esta é a última etapa no processo histórico das formações pré-

capitalistas. O autor Carlos Roberto de Oliveira coloca em seu livro História do 

Trabalho, 1987, p. 49 que o período feudalista possui duas principais etapas: 

 

A primeira idade feudal compreende a formação e a organização do 
sistema de apropriação típico do período entre os séculos IV e IX, 
marcado politicamente pelos primeiros resultados das invasões 
bárbaras e a instituição dos reinos merovíngio e carolíngio. A 
segunda idade feudal compreende o pleno funcionamento do 
feudalismo na Europa, como resultado das articulações fundamentais 
decorrentes da desagregação do reino carolíngio e do surgimento do 
poder local como característica dominante. 
 

Durante o século IV e V, há na Europa uma invasão de bárbaros 

divididos em grupos, com isso as populações começaram a se refugiar em 

lugares retirados, as cidades foram se esvaziando e as pequenas unidades 

comerciais desaparecendo. 

Com isso houve um aumento da importância da agricultura e o centro 

das atividades cotidianas se transferiu para o campo. 

Desse modo uma poderosa aristocracia, forma de organização social e 

política em que o governo é monopolizado por uma classe privilegiada, era 

proprietária de quase todas as terras. Esses proprietários sustentavam-se com 

o trabalho dos servos, estes por sua vez eram camponeses que tinham perdido 

a liberdade e acabavam presos em terras de grandes senhores. 

Os pequenos proprietários sem ter como sobreviver entregavam suas 

terras a um senhor mais poderoso em troca de abrigo e proteção. 

Com o aumento de propriedades surgiu um novo modelo de dominar, 

entre eles esta a concessão de feudos que nada mais era que conceder terras 

em troca de algumas obrigações. As relações ocorriam pelo sistema de 

suserania e vassalagem, sendo que o nobre que doava um feudo era o 

suserano e o que recebia era o vassalo. E as obrigações compreendiam 

homenagem e fidelidade do vassalo para com o suserano.   

Entre os séculos X e XII ocorre o domínio dos senhores feudais, 

legitimado pelas instituições básicas elaboradas na primeira idade do 

feudalismo. A igreja realizou um papel importante na organização da sociedade 

feudal vai também assumir papel importante na consolidação desse processo. 

No sistema feudal, os senhores que tinham vassalos eram, por sua vez 

vassalos de outros senhores mais fortes. E estes de outros mais fortes e assim 
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consecutivamente, até chegar ao rei. O rei era o suserano dos suseranos. 

Portanto, um senhor feudal podia ser suserano de muitos vassalos, mas era 

sempre vassalo de outro senhor. 

Os senhores feudais eram praticamente independentes nos seus feudos. 

Cada grande propriedade feudal era como uma espécie de Estado 

independente. Os senhores feudais tinham os seguintes direitos: 

- cobrar impostos e outras taxas; 

- fazer guerra e assinar a paz; 

- cunhar moedas; 

- administrar a justiça; 

- receber as prestações dos servos. 

Entre os senhores feudais existia apenas o laço de vassalagem, pelo 

qual o vassalo prestava ajuda militar e cumpria diversas outras obrigações, em 

troca de proteção por parte do seu suserano. Desta forma, o poder no 

feudalismo era descentralizado, cada senhor feudal mandava no seu feudo, o 

poder do rei era muito fraco, em geral ele não conseguia controlar diretamente 

todos os seus vassalos. 

 

2.1.3.1 A organização política no feudalismo 

 

Os senhores feudais formavam a nobreza e tinham como função 

defender os vassalos das guerras e invasões. Eles viviam nos castelos, no 

início construções simples, posteriormente eram construções de pedras e 

gigantescas, entretanto eram construções rústicas. Os nobres dedicavam-se à 

caça, à guerra, e às festas. Eles gozavam de imunidade nas suas 

propriedades, ou seja, não pagavam impostos e não eram fiscalizados. 

Os membros da igreja formavam o clero e tinham como função rezar 

com o restante da sociedade e para a sociedade. Possuía grandes 

propriedades de terra e ocupava cargos elevados junto ao rei e aos nobres. 

Como os integrantes do clero não dividiam as terras, pois não possuíam filhos 

as propriedades da igreja aumentavam cada vez mais. 

A igreja teve um papel muito importante, assumiu de certa forma a 

direção da sociedade, encarregou-se ainda de ensinar e preservar a cultura. 
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Fundou escolas e organizou bibliotecas onde eram guardadas as obras dos 

grandes escritores da época. 

Já os trabalhadores da terra formavam a camada dos servos, estes por 

sua vez eram habitantes dos feudos e viviam submetidos aos senhores 

feudais, não eram escravos, mas também não possuíam inteira liberdade. 

Entre os servos havia aqueles que eram pequenos proprietários que 

entregavam suas terras aos senhores feudais e aqueles que não possuíam 

nada e deviam inteira submissão e trabalho excessivo como forma de 

pagamento pela moradia e proteção que os senhores feudais lhe davam. 

 

2.1.3.2 A economia feudal 

 

A agricultura era a base da economia feudal. A terra era trabalhada 

pelos servos, não possuía nenhuma indústria, eram produzidos nos feudos: 

fios, tecidos, alimentos, ferramentas e armas. 

Foi a partir desse momento que começou a surgiu pequenos indícios do 

comércio, mesmo havendo pouca circulação de moeda, pois eram cunhadas 

pelos senhores feudais, o comércio era feito mediante a troca de um produto 

por outro. No entanto os feudos eram auto-suficientes, isto é produziam para si 

mesmo e não para venda no mercado. 

A população feudal foi cada vez mais aumentando e foram se formando 

pequenas cidades, havia então aqueles que permaneciam trabalhando 

somente no setor agrário mas também aqueles que passaram a se dedicar 

com a confecção de utensílios como marcenaria, têxtil etc.  

A população concentrada nas cidades era mais unida do que no campo. 

Por fim, seja através de conflito direto ou exigência de direitos, muitas cidades 

se tornaram independentes dos senhores feudais, auto governavam-se e 

organizaram um sistema de governança próprio. Os mercadores dessas 

cidades passaram a prosperar e iniciou-se a exportação de mercadorias. 

Entretanto, para suprir toda demanda de exportação de produtos e 

vendas nas cidades, não se pode mais cada artesão trabalhar em sua oficina, 

organizaram então pequenas fábricas onde trabalhavam vários artesões cada 

qual fabricando uma parte do produto que ao final seria montado e vendido. 
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Esse foi o ponto crucial para a crise do feudalismo, o autor, sociólogo e 

escritor Karl Marx defende que o fim do feudalismo acontece pois aparecem 

pequenos indícios do capitalismo quando se nota o início de uma luta de 

classes entre os camponeses, artesões e senhores feudais quando estes 

últimos eram os donos da terra e dos meios de produção, ainda artesanais. 

 

2.2  O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

O Capitalismo é um sistema econômico em que os meios de produção e 

o capital são propriedades privadas. 

A transição do feudalismo para o capitalismo corresponde 

cronologicamente ao período compreendido entre os séculos XIV – XV e XVIII 

– XIX. Durante esse período ocorria a crise do feudalismo, na medida em que 

determinadas formas históricas avançam para a consolidação do capitalismo.  

Essa longa transição se dá pelo fato que o capitalismo não se impõe 

simultaneamente a todos os países. O principal passo da transição do 

feudalismo para o capitalismo se dá pelo mercantilismo, que foi uma política de 

caráter centralizador e absolutista, voltada para os interesses da burguesia da 

época e que se apresenta sob várias formas, comercial, industrial e metalista. 

O mercantilismo vai consagrar a intervenção do Estado na agricultura, 

manufaturas, comércio e estabelece uma ordem política interna do Estado e 

sua estrutura de poder. 

A autora Maria Lucia Martinelli em seu livro Serviço Social Identidade e 

Alienação, 1997, p. 13, coloca que na história socioeconômica há pelo menos 

três vertentes de conceituação sobre o capitalismo. 

A primeira vertente é trazida pelo economista alemão Werner Sombart 

que parte de uma concepção idealista considerando que o capitalismo é 

gerado sob formas de “espírito”. Para ele a gênese do capitalismo se deu pelo 

desenvolvimento de estados de “espírito” que inspirariam toda uma época, 

produzindo formas e relações econômicas que caracterizaram o sistema 

capitalista, entretanto tal definição deixa vácuo o entendimento sobre o 

processo sendo que não há explicações legíveis para esta teoria, fazendo com 

que ela se acabe. 
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A segunda vertente descende da escola clássica alemã, que vai 

acentuar o caráter comercial do capitalismo, colocando-o como uma forma de 

organização da produção que se move entre o mercado e o lucro gerado por 

este. Vai se dar ênfase sobre o uso da moeda e o mercado podendo visualizar 

o capitalismo fundamentalmente em sua categoria econômica, se distância da 

dimensão histórica dando a entender que a origem do capitalismo está no 

próprio capitalismo e que seu desenvolvimento estará ligado somente com as 

ampliações de mercado e volume de investimentos. É pequena a contribuição 

dessa vertente quando se busca o capitalismo como categoria de interpretação 

histórica, como ponto crucial para desvendar as estruturas sociais e a distinção 

das instituições econômicas. 

Eis então a terceira vertente que se funda sobre o pensamento de Karl 

Marx, aqui se amplia de modo considerável o entendimento sobre o capitalismo 

pois vai partir de uma nova essência. Não se considera mais a gênese do 

capitalismo nas transações monetárias, o capital não é mais encarado como 

qualquer coisa e a propriedade dos meios de produção ganha novos sentidos, 

que sejam: a propriedade privada, divisão social do trabalho e o lucro. 

Para ele o capital nada mais é que uma relação social e o capitalismo 

um determinado modo de produção, caracterizado não somente pelas trocas 

monetárias mas também pela dominação do processo inteiro de produção pelo 

capital. O conceito utilizado por ele engloba tanto as técnicas da produção 

quanto as relações sociais geradas a partir deste processo de produção.  

O capitalismo definia assim relações sociais entre os homens e entre 

eles e as forças produtivas relações empreendidas pela posse privada dos 

bens. Ainda coloca que há com isso uma nova estrutura social, pois a 

concentração da propriedade dos bens e meios de produção nas mãos de uma 

classe que representa a minoria determinava consequentemente o 

aparecimento de uma outra classe, constituída por aqueles que nada possuíam 

a não ser sua própria força de trabalho que seria vendida em troca de um 

ínfimo salário. 

Esta vertente vai trazer o entendimento que é preciso considerar o 

capitalismo em sua condição de categoria histórica, social e econômica, como 

um modo de produção associado a um sistema de idéias e a uma fase 

histórica.                                                                                                                                                                                                                                           
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No modo de produção capitalista produz-se uma ruptura entre a posse 

dos meios de produção e o trabalhador. Os meios de produção passam a ser 

de propriedade do capitalista, pela expropriação, pela reprodução e pela 

acumulação. O homem não estará mais ligado ao senhor, como no feudalismo, 

entretanto oferece sua força de trabalho em troca de salário.  Segundo o autor 

Vicente de Paula Faleiros, 1980, p. 10:  

 

O salário é o meio de prover a subsistência da população. Mas esse 
salário é obtido na produção da mais-valia e sob uma submissão total 
às novas relações sociais que as fábricas suscitam. 
 
 
 

2.2.1 A mais valia 

 

No capitalismo, o trabalho é mercadoria que produz valor. O princípio é 

que o trabalhador seja livre para vender a sua força de trabalho a quem quiser, 

o que vai regular essa venda é o contrato de trabalho. 

Através do contrato de trabalho, o trabalhador oferece energia para 

produzir, em troca de uma remuneração do trabalho, que é o salário. O salário 

deveria corresponder as necessidades do trabalhador e de sua família, sejam 

necessidades materiais, culturais, físicas ou biológicas. 

Entretanto o capitalista ao contratar a mão de obra, utiliza-se da força de 

trabalho e o faz produzir mais do que ele recebe. A diferença entre o que o 

trabalhador recebe para produzir e o que ele efetivamente produz, já que ele 

produz mais do que recebe, é chamado mais valia. 

A mais valia é o elemento mais importante no processo de exploração 

capitalista, pois é a extração da mais valia que gera lucro ao capitalista, uma 

vez que a mais valia representa o tempo extra de trabalho que não é 

remunerado. 

 

2.2.2 O Exército Industrial de Reserva 

 

Tendo em vista que o trabalhador no modo de produção capitalista é 

livre para escolher o seu trabalho e que o dono dos meios de produção pode 
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contratar e dispensar quem ele quiser, Marx desenvolveu o conceito sobre o 

exército industrial de reserva. 

O exercito industrial de reserva refere-se ao desemprego estrutural das 

economias capitalistas. Esse exército corresponde à força de trabalho que 

excede as necessidades da produção. Para o bom funcionamento do sistema 

de produção capitalista e para garantir o processo de acumulação é necessário 

que parte da população ativa esteja permanentemente desempregada. Esse 

contingente de desempregados atua, segundo a teoria marxista, como um 

inibidor das reivindicações dos trabalhadores e contribui para o rebaixamento 

dos salários. 

 

 

2.2.3  As fases do capitalismo 

 

O início do capitalismo ocorreu no século XV, a partir da erosão do 

sistema feudal, que realizou uma mudança no setor produtivo e as relações 

de trabalho, nesse momento houve o renascimento comercial que ficou 

caracterizado pela transição do feudalismo para o capitalismo.  

O capitalismo passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do 

século XVI. A transição que houve do feudalismo para o capitalismo foi 

bastante desigual; foi mais rápida na parte ocidental da Europa e mais lenta na 

parte central e oriental. A transição foi bem mais acelerada no Reino Unido, do 

que nos outros países. Com uma evolução gradativa o capitalismo foi aos 

poucos sobrepondo-se sobre outras maneiras de produzir até sua total 

hegemonia que vai ocorrer com a fase industrial. 

 Pode-se dividir o capitalismo em duas principais fases: capitalismo 

comercial e capitalismo industrial. 

A fim de suprir as necessidades da população camponeses, agricultores 

e proprietários passaram a produzir cada vez mais, estimulando assim o 

desenvolvimento do comércio. Esta foi uma das principais iniciativas para o 

surgimento do capitalismo. Esta fase ficou conhecida como capitalismo 

comercial ou mercantil ocorre entre o final do século XV até metade do século 

XVIII, passou a acontecer a divisão do trabalho mesmo que de forma simples, 

pois enquanto no período do feudalismo cada artesão fabricava o seu produto 
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em casa sozinho, passou-se a trabalhar em fabriquetas onde se produzia em 

quantidades maiores com vários artesões dividindo-se assim o trabalho. 

Neste período houve também o início do surgimento das primeiras 

cidades, estas então dedicadas ao comércio e dominadas por uma classe 

autônomas de habitantes, os burgueses. 

Ainda, houve uma expansão de países potentes como a Espanha e 

Portugal que passaram a investir no descobrimento de novas rotas para 

chegada a Índia para tirar a soberania da Itália no comércio. Foi uma época 

marcada por grandes navegações e descobrimentos, mas também de 

escravidão e genocídios de muitos nativos da América e África. Os europeus 

comandaram esse processo de colonização e exploração. 

O termo capitalismo comercial foi utilizado devido ao acúmulo de 

riquezas que se dava principalmente por meio do comércio. A economia se 

dava por meio da intervenção do governo pois desta forma promoveria e 

aumentaria  o poder do Estado. Durante esta fase tudo o que pudesse vir a 

gerar como lucro era utilizado para as vendas.  

As colônias garantiam grande lucro, visto que eram obrigadas a vender 

os seus produtos por preços baixos, e comprar das metrópoles coisas que 

necessitavam por preços altos. O intenso desenvolvimento do capitalismo em 

sua fase mercantil (comercial), se fez acompanhar da criação de uma força de 

trabalho assalariada e destituída dos meios de produção visto que a trajetória 

do trabalhador de opostamente à da burguesia quando os burgueses foram se 

alijando dos meios de produção inclusive as terras e de suas atividades 

artesanais desta forma o trabalhador se viu obrigado a vender sua mão de obra 

a fim de prover a subsistência familiar. 

 Essa fase foi fundamental para se desenvolver o capitalismo, pois 

permitiu o grande acúmulo de capitais na mão da burguesia européia. Essa 

acumulação inicial de capitais criou condições, no Reino Unido e depois em 

outros países, para que ocorresse a Revolução Industrial. 

A produção estava cada vez mais ligada ao capital e a influência do 

capital mercantil se tornava relevante uma vez que este ligava-se ao modo de 

produção.Os grandes proprietários foram beneficiados também por leis que 

diziam que poderiam cercar suas propriedades impedindo a entrada de 

camponeses. Na cidade começavam surgir as fábricas – derivado do avanço 
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de invenções e técnicas - juntamente com uma crescente demanda de trabalha 

dores. 

Tais legislações oprimia os trabalhadores com a mesma ênfase que 
protegia a burguesia. A Lei do Assentamento de 1563 impedia os 
proletários de mudar de aldeia sem a permissão do senhor local, e a 
Lei dos Pobres de 1597, declara indigentes e retirava o direito de 
cidadania econômica daqueles que fossem atendidos pelo sistema de 
assistência pública. (MARTINELLI, p. 33, 1997) 
 

Desta feita a burguesia exercendo coerção ao trabalhador, cuidava de 

manter sob controle a força de trabalho da qual tanto necessitava para 

expandir seu capital. Já ao trabalhador não restavam muitas alternativas senão 

ingressar no mercado através de seu trabalho assalariado. 

O antagonismo criado entre essas duas classes se acentuava e o 

capitalismo mercantil introduzia alterações significativas na estrutura, relações 

e processos sociais. 

A Inglaterra e a França podem ser consideradas o berço do capitalismo 

onde a acumulação de capitais levou a burguesia ao poder político e domínio 

do estado.  Tanto na Inglaterra como na França, as condições criadas pelo 

modelo mercantil determinaram o crescimento político da burguesia. 

Na Inglaterra os burgueses entraram no poder no século XVII, devido as 

guerras de 1640 e 1660 - Revolução Inglesa e de 1688 – que foi a Revolução 

Gloriosa, tais guerras derrubaram a monarquia e trouxeram ao parlamento 

poderes constitucionais (jurídico e político), na organização do Estado burguês. 

Na França o processo iniciou no século XVIII, com a articulação do 

Terceiro Estado (burguesia – camponeses – massas populares urbanas), que 

culminou na derrubada do governo monárquico. 

Segundo o autor Carlos Roberto de Oliveira em seu livro História do 

Trabalho, 1987, p.74: 

 

A substituição do Estado feudal pelo Estado burguês, como 
passagem para o capitalismo, só é decisiva quando revolução 
políticas tiverem sancionado juridicamente as alterações de 
estruturas e quando novas classes dominam o Estado. 
 
 

A segunda fase pode ser considerada a que culminou no fortalecimento 

do modo de produção capitalista, que foi a chamada fase do capitalismo 

industrial. Esta ocorre na metade do século XVIII até o final do século XIX e 
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teve como principal marco a Revolução Industrial. Nesse período ocorre a 

introdução das máquinas automáticas e o surgimento das grandes unidades 

fabris, cujos efeitos ultrapassaram os limites de fábrica e atingiram a sociedade 

num todo. 

Este modo de produção capitalista exigia que os trabalhadores 

permanecessem no espaço que era a fábrica, as máquinas eram adoradas 

pelos donos do capital, pois eram estas que traziam para si o lucro tão 

desejado, e para isso eram expropriadas a força de trabalho de homens, 

mulheres, jovens, adultos e até de crianças, os quais eram sacrificados em 

nome da acumulação de capital e produção de mais valia. 

  Na revolução industrial surge então uma série de novas técnicas que 

submetiam a potência mecânica, primeiro a energia hidráulica, depois o vapor, 

transformou o processo de produção transferindo da casa ou da oficina 

artesanal para a fábrica. A máquina a vapor criada por James Watt e o tear 

mecânica criado por Richard Arkwright foram os principais inventos do século 

XVIII. 

As máquinas tornaram-se os deuses do capital e a indústria o seu 

templo, tal templo permanecia sempre cheio, mas não de adoradores e sim de 

operários que cotidianamente eram sugados suas energias em nome do capital 

e da produção da mais valia. Desta forma se condicionou a chamá-lo de 

capitalismo industrial, pois toda a organização social e econômica se 

encontrava na indústria. 

As condições de trabalho dentro das indústrias eram sub - humanas e 

precárias, possuíam jornadas de trabalho excessivas sem haver descanso 

semanal, a exploração era maciça.  

 A migração da população rural para as cidades em busca de emprego e 

melhores condições de vida fizeram com que gerasse um grande acúmulo 

populacional, sem haver cobertura necessária do Estado nas principais 

necessidades apresentada pelos indivíduos, foi-se gerando as primeiras 

periferias com casas sem nenhuma condição básica de sobrevivência. As 

famílias que chegavam na cidade eram condicionadas em vilas operárias que 

eram construídas em locais próximos as industrias  inadequados à qualidade 

de vida. 
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As transformações trazidas pela Revolução Industrial não ficavam 

somente na produção industrial, era a sociedade como um todo que ia 

ganhando uma nova ordem social, cada vez mais de forma radical 

externalizando a existência de duas classes – a burguesia e o proletariado - 

pautados pelo antagonismo e contradição. 

O intenso crescimento da miséria, diferenças sociais, pobreza extrema, 

falta de condições salubres de moradia, mortes, fome, marginalidade e 

violência são características resultantes do modo de produção capitalista 

instaurado. Toda essa desigualdade ocasionou na luta de classes entre 

burguesia e proletariado. 

Sabe-se que por muito tempo a pobreza e falta de recursos materiais era 

considerada um fato natural e que tais expressões eram enfrentadas como 

vagabundagem aqueles que eram aptos ao trabalho, mas viviam de maneira 

escassa, na mendicância eram tratados como preguiçosos sendo alvos de 

repressão, determinados ao trabalho obrigatório, pois era o único viés para se 

chegar ao status de dignidade e honestidade sendo moralizados sob o ajuste 

comportamental. 

Entretanto os trabalhadores diante da exploração sofrida pelos 

burgueses começam a repudiar a miserabilidade a qual viviam e iniciam a 

marcha do proletariado exigindo melhores condições de trabalho e maior 

qualidade de vida, o capitalismo por sua vez se vê ameaçado e obrigado a 

assistir as conquistas de direitos dos proletários. 

Os direitos sociais não vieram pela boa vontade da classe capitalista 

mas sim por meio de muita luta e movimentos sociais que objetivavam um 

olhar e compreensão das necessidades apresentadas por esta classe em 

decorrência do avanço avassalador do capitalismo.  

Vale lembrar que na Europa um dos movimentos operários que ficou 

mais conhecido foram as quebras das máquinas como forma de reivindicação, 

pois viam nas máquinas os causadores da miséria instalada na sociedade, pois 

de certa forma foi com a chegada e instalação destas que ocorre o processo de 

pauperização. Reivindicavam melhores salários, redução da jornada de 

trabalho e descansos semanais. 

Entre essas manifestações destaca-se o movimento ludita, o ludismo foi 

um movimento que ia contra a mecanização do trabalho proporcionado pelo 
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advento da Revolução Industrial, nesse movimento os trabalhadores iniciaram 

uma sistemática destruição e queima das instalações industriais em varias 

regiões inglesas, iniciado em 1811. Este movimento, que espalhou o terror nos 

distritos industriais do centro da Inglaterra, foi violentamente reprimido pela 

classe dominante com julgamentos sumários que terminaram em 

enforcamentos e exílios. 

 

2.3 O CAPITALISMO NO BRASIL 
 
O capitalismo na sociedade brasileira iniciou no século XIX e consolidou-

se no início do século XX. 

A consolidação do capitalismo brasileiro não se dá de forma separada 

com relação ao capitalismo global dos países desenvolvidos da Europa 

Ocidental. 

O Brasil, assim como diversos países da América Latina tem uma 

historia marcada por um forte atraso, devido aos anos de forte exploração 

colonial pré-capitalista. As desigualdades entre os centros metropolitanos e 

suas colônias, entre diferentes continentes e países faz compreender o 

desenvolvimento da acumulação primitiva capitalista brasileira e as relações 

econômicas presentes nesse sistema. 

O capitalismo é um sistema econômico mundial, que ao longo dos 

últimos cinco séculos se desenvolveu em todos os países do globo, passando 

por fases: capitalismo comercial e capitalismo industrial, principalmente. Todos 

os países mesmo que de forma atrasada foram estabelecendo relações 

estruturais capitalistas e se viu sujeito a suas leis de desenvolvimento. 

O início da formação do capitalismo brasileiro já datam o período de seu 

descobrimento no ano de 1500, mas não que sejam de forma comprovadas. 

Todavia dezenas de caravelas, portuguesas, francesas e holandesas, 

carregava a madeira Pau-Brasil de nosso país, madeira essa extremamente 

valiosa nessa época histórica, pois podia ser extraído um pigmento usado para 

as artes e a costura. Toda essa madeira era cortada e armazenada pelos 

nativos que eram explorados pelos navegadores, trabalhando por horas em 

troca de bugigangas manufaturadas como tecidos e bijuterias trazidas da 

Europa. 
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Houve com o passar do tempo uma grande concentração de terras, 

devido à distribuição de terras que era promovida pelo governo central, como 

com as capitanias hereditárias. Esta divisão desigual de terras favoreceu o 

surgimento de grandes latifúndios. As manufaturas eram desencorajadas e 

perseguidas no Brasil, nosso país desde cedo se desenhava na lógica do então 

nascente capitalismo a ser fornecedor de matéria-prima, exportador de capital 

para o desenvolvimento do capitalismo industrial europeu. 

O ciclo mineiro do ouro possibilitou uma relativa melhora na infra-

estrutura, pois o ouro e outros metais preciosos da época precisavam de um 

sistema mais complexo de escoamento para a metrópole, o metalismo 

desenvolvido ao extremo na América espanhola chegava ao Brasil e com ele o 

surgimento de pequenas manufaturas que permaneciam nas mãos de uma 

elite. 

A partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa e com a 

abertura dos portos o capitalismo nacional tem mudanças qualitativas e 

quantitativas que aumentaram a exploração, miséria e dependência econômica 

do país, por outro lado enfraqueciam na divisão internacional do trabalho e 

desenvolviam-se manufaturas. A falta de mão de obra livre e a incapacidade da 

burguesia local em competir com os produtos das grandes potências 

européias, e principalmente a pressão burguesa para transformar o contingente 

de escravos negros em consumidores, forçou o regime monárquico a uma 

política de eliminação gradual da importância produtiva do escravo. 

Nesse período o café tornava-se a principal atividade econômica do 

país, uma cultura e uma burguesia cafeeira nascia, e apesar de essa ter toda 

sua produção surgem nesse período grandes ferrovias no sudeste do país e o 

porto de Santos torna-se o principal do país. O capital excedente passa a ser 

investido em outros ramos da economia.  

O Brasil até 1930 é um país pré-capitalista com relações semi-feudais. 

Com a crise capitalista mundial desencadeada pela quebra na bolsa de valores 

de Nova York e o governo de Getúlio Vargas em 1930 o Brasil vai desencadear 

uma fase de industrialização. 

O êxodo dos trabalhadores do café faz despertar aos poucos uma 

importante classe operária, concentrada nos centros urbanos que começam a 

crescer de forma vertiginosa. 
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O governo investe em infra-estrutura produtiva, surge a indústria de base 

e nesse período histórico nascem grandes companhias então estatais como a 

Petrobrás e a Vale do Rio Doce. Nesse período vão surgir os primeiros indícios 

do capitalismo. 

Getúlio Vargas foi um homem ditador, entretanto em seu governo criou 

benefícios a classe trabalhadora, como o salário mínimo e os sindicatos. 

Nas décadas 70, 80 e 90, a industrialização do Brasil continuou a 

crescer, embora, em alguns momentos de crise econômica, ela tenha 

estagnado. Atualmente o Brasil possui uma boa base industrial, produzindo 

diversos produtos como, por exemplo, automóveis, máquinas, roupas, aviões, 

equipamentos, produtos alimentícios industrializados, eletrodomésticos, etc. 

Apesar disso, a indústria nacional ainda é dependente, em alguns setores, 

(informática, por exemplo) de tecnologia externa. 

Atualmente como reflexo do capitalismo a sociedade vive o processo da 

globalização. A globalização afeta todos os setores da sociedade, 

principalmente comunicação, comércio internacional e liberdade de 

movimentação, com diferente intensidade dependendo do nível de 

desenvolvimento e integração das nações ao redor do planeta. 

Os efeitos da globalização no mercado de trabalho são evidentes, com a 

criação da modalidade de empregos para países com mão de obra mais barata 

para execução de serviços em que não é necessária alta qualificação. Outro 

efeito da globalização é a produção distribuída entre vários países, seja para 

criação de um único produto, onde cada empresa cria uma parte em vários 

países para redução de custos e para ganhar competitividade no acesso a 

mercados regionais. 

Percebe-se então que a globalização possui pontos positivos e 

negativos pois facilita a comunicação e agilidade através da internet, mas 

também reproduz os reflexos do capitalismo como individualidade e 

competitividade.  
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2.4 AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição 

Cidadã, é a sétima adotada no país. As constituições anteriores são as de 

1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. Das sete, quatro foram promulgadas por 

assembléias constituintes, duas foram impostas por D. Pedro I e Getulio 

Vargas e uma aprovada pelo congresso por exigência do regime militar. 

 

2.4.1 Constituição de 1824 

 

Era período do Brasil Império, D. Pedro I, impôs seu próprio projeto, 

contendo 179 artigos é considerada como imposição do imperador mesmo que 

aprovada para algumas câmaras municipais.     

 Entre as principais medidas dessa constituição, destaca-se o 

fortalecimento do poder do imperador, com a criação do Poder Moderador, que 

estaria acima do executivo, legislativo e judiciário. As províncias são 

governadas por presidentes nomeados pelo imperador de forma indireta.   

O direito ao voto era concedido somente aos homens livres e 

proprietários, de acordo com sua renda. Para ser eleito, o cidadão também 

tinha que comprovar renda. 

Essa foi a constituição com maior duração na história do país, num total 

de 65 anos. 

 

2.4.2 Constituição de 1891 

 

Era o período do Brasil Republica, Após a proclamação da republica, em 

15 de novembro de 1889, houve mudanças significativas no sistema político e 

econômico do país, com a abolição do trabalho escravo, ampliação da 

industria, deslocamento de pessoas do meio rural para centros urbanos e 

também o surgimento da inflação. 

O marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da republica e chefe do 

governo provisório nomeou uma comissão de cinco pessoas para apresentar 
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um projeto a ser examinado pela futura Assembléia  Constituinte. O projeto 

escolhido vigorou de forma provisória. 

As principais inovações dessa constituição foram: 

- Instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de 

governo; 

- Estabelecimento da independência dos Poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário; 

- Criação do sufrágio com menos restrições mas, impedindo ainda o voto 

aos mendigos e analfabetos; 

- Separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais assegurado à 

religião católica o status de religião oficial; 

- Instituição do habeas corpus (garantia concedida sempre que alguém 

estiver sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito de 

locomoção – ir, vir, permanecer - por ilegalidade ou abuso de poder). 

 

2.4.3 Constituição de 1934 

 

Era o período da Segunda República. Presidido por Getúlio Vargas, o 

país realizou nova Assembléia Constituinte, instalada em novembro de 1933. 

A Constituição de 16 de julho de 1934 vai trazer diretrizes sociais 

adotando as seguintes medidas: 

- Maior governo federal; 

- Voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às 

mulheres, mas mantendo a proibição aos mendigos e analfabetos; 

- Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho; 

- Criação de leis trabalhistas; 

- Instituição da jornada de trabalho de oito horas diárias, repouso 

semanal e férias remuneradas; 

- Mandado de segurança e ação popular. 

 

Essa Constituição sofreu três emendas, destinadas a reforçar a 

segurança do Estado a as atribuições do Poder Executivo, para coibir, 

movimentos das instituições políticas e sociais. Foi a Constituição que menos 

vigorou no Brasil, apenas três anos. 
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2.4.4 A Constituição de 1937 

 

No ano de 1937, Getulio Vargas deu um golpe de Estado e assumiu 

poderes ditatoriais. Ele revogou a Constituição de 1934 e criou a Carta 

Constitucional do Estado Novo, com inspiração fascista (aquele que faz 

prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais 

representado por um governo autocrático, centralizado na figura de um 

ditador), com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder. Essa 

carta é de 10 de novembro de 1937. 

Entre suas principais medidas estão: 

- Instituição da pena de morte; 

- Supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa; 

- Restrição das prerrogativas do Congresso Nacional; 

- Permissão para suspensão da imunidade parlamentar; 

- Prisão e exílio de opositores do governo; 

- Eleição indireta para presidência da República, com mandato de seis 

anos. 

Getúlio Vargas tentou permanecer no poder, mas a grande reação 

popular, com apoio das Forças Armadas, resultou na entrega do poder a José 

Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Federal. 

O novo presidente constituiu outro ministério e revogou o artigo 167 da 

Constituição, que adotava o estado de emergência, acabando também com o 

Tribunal de Segurança Constitucional. No fim do ano de 1945, as eleições 

realizadas para presidência deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, este 

governou o país por decretos-lei, enquanto preparava-se uma nova 

constituição. 

 

2.4.5 A Constituição de 1946 

 

Essa Constituição retoma a linha democrática de 1934 e foi promulgada 

de forma legal, após as deliberações do Congresso. 

Entre suas medidas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o 

fim da censura e da pena de morte. A Carta também restabeleceu e equilíbrio 
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de poder entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, alem de dar autonomia aos 

estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para 

presidência da República com mandato de cinco anos. 

Em 1961 João Goulart assume a presidência após a renúncia de Jânio 

Quadros, entretanto, por apresentar uma proposta de governo socialista em 

1964 o golpe militar derrubou João Goulart e quem agora conduziria o país era 

uma nova ditadura. 

 

2.4.6 A Constituição de 1967 

 

No Brasil nesse momento o contexto que se apresentava era de 

autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater 

inimigos internos ao regime. Durante a ditadura foi conservado o Congresso 

Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo 

encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada 

pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. 

Essa Constituição manteve a Federação, com expansão da União, e 

adotou eleição indireta para presidência, por meio de Colégio Eleitoral formado 

pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembléias 

Legislativas. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as 

garantias dos magistrados. 

Nesta nova Constituição foram emendadas por sucessiva expedição de 

Atos Institucionais que serviram de mecanismos de legitimação e legalização 

das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extra-constitucionais. 

De 1964 a 19696 foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 

104 atos complementares. 

Um dos atos institucionais mais conhecido foi o AI-5, que dentre outras 

medidas instituía a suspensão de qualquer reunião de cunho político; censura 

dos meios de comunicação, estendendo-se à musica, ao teatro e ao cinema e 

a suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos.  
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2.4.7 A Constituição de 1988 

 

Em 27 de novembro de 1985, foi convocada a Assembléia Constituinte 

com a finalidade de elaborar um novo texto constitucional para expressar a 

realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de 

redemocratização após o término do regime militar. 

Datada de 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal, também 

conhecida como Constituição Cidadã, inaugurou um novo cenário jurídico-

institucional no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e 

garantias individuais.  

A constituição ficou conhecida como constituição cidadã, pois em meio 

aos movimentos sociais que foram se instaurando pela sociedade nesse 

período, foi realizado então a instituição desta com a participação dos 

cidadãos. Foi a partir dela que todas as pessoas passaram a ter direitos 

igualitários, respeitando todas as diferenças. Foi um acontecimento histórico e 

de grande valia, pois é ali que seria defendido e resguardado direitos 

extremamente importantes para a coletividade. 

A constituição federal é um livro onde estão determinados os direitos 

mas também deveres dos cidadãos brasileiros. É a lei superior a todas as 

outras e mais importante do país, toda e qualquer outra lei deve ser criada 

respeitando o que está posto nesta. Tem o principal papel de guiar as ações do 

Estado e da sociedade em busca do bem estar individual e coletivo. 

A constituição brasileira é segmentada em nove títulos sendo estes: 

Título I princípios Fundamentais, Título II direitos e garantias fundamentais, 

Título III organização do Estado, Título IV organização dos poderes, Título V 

defesa do Estado e das instituições democráticas, Título VI tributação e 

orçamentos, Título VII ordem econômica e financeira, Título VIII ordem social e 

Título IX disposições constitucionais gerais. 

A nova carta consagrou medidas transformadoras com o objetivo de 

alterar relações econômicas, sociais e políticas, concedendo direito ao voto aos 

analfabetos e aos jovens de dezesseis a dezessete anos. Estabeleceu também 

novos direitos trabalhistas, como redução da jornada semanal de 48 para 44 

horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de um terço do 

salário. 
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Outras medidas adotadas na Constituição de 1988 foram: 

- Instituição de eleições majoritárias em dois turnos; 

- Direito a greve e liberdade sindical; 

- Aumento da licença maternidade de três para quatro meses; 

- Licença paternidade de cinco dias; 

- Criação do Superior Tribunal de Justiça; 

- Criação dos mandados de injunção, de segurança coletivo e 

restabelecimento do habeas corpus. 

O grande marco desta Constituição foram as garantia dos direitos 

sociais e civis da população no Brasil. 

Em seu artigo 5º vamos encontrar que  

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
(BRASIL, 1988) 
 
 

Um importante legado que veio juntamente com a constituição foram os 

direitos sociais garantidos em lei. Desta forma encontraremos que na forma da 

constituição são definidos como direitos sociais a educação, saúde, 

alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção 

à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Estes são 

considerados sociais por serem de direito de toda e qualquer pessoa. 

É notório perceber que a realidade atual é muito diferente daquela 

observada antes da constituição, muitos direitos foram garantidos, conquistas 

trabalhistas, assistência social como forma de direito e não mais como 

benesse, caridade e filantropia. Foi conquistado aquilo que foi tanto lutado pela 

classe trabalhadora, obviamente que ainda há muito que melhorar e para isso 

não ocorrerá de forma tão simples.  

O que é importante e vale ressaltar que foi através da lei maior que 

foram surgindo e sendo executadas outras legislações que regulamentam e 

garantem efetivamente os direitos aos mais diversos setores como por exemplo 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado no ano de 1990, 

entretanto foi inicialmente citado  e criado a partir do artigo 227 da Constituição. 
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Outro grande avanço da Carta Magna foi a instituição do atendimento às 

reivindicações e lutas da população através das políticas sociais. 

Conforme afirma a autora Maria Inês Bravo, 2004, p.13: “Um dos 

maiores avanços da Constituição Federal de 1988 foi a incorporação das 

políticas sociais como responsabilidade do Estado, atendendo às históricas 

reivindicações das classes trabalhadoras”. 

Outro ponto importante da Constituição Federal foi a instituição e 

definição de um sistema de Seguridade Social para o país.  

Consiste a seguridade social em um sistema protetivo que tem como 

propósito, suprir as necessidades sociais da população.  

O art. 194 da Constituição vamos encontrar uma definição de seguridade 

social, qual seja: 

 

Conjunto de princípios, regras e instituições destinados a estabelecer 
um sistema de proteção social aos indivíduos, contra contingências 
que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas e 
de sua família, integrado por ações de iniciativa dos poderes públicos 
e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. 
 
 

A seguridade social pode ser entendida como uma rede protetiva 

formada pelo Estado e pela sociedade civil com contribuições de todos, no 

sentido de estabelecer ações para o a garantia da manutenção de um padrão 

mínimo de vida digna 

Através da seguridade procura-se atingir a justiça social, pautando-se 

em ideais de justiça, através de políticas/medidas públicas capazes de garantir 

a subsistência da classe social possuidora de insuficiência de recursos 

financeiros. 

A Seguridade Social brasileira por definição constitucional é integrada 

pelas políticas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social e supõe que 

os cidadãos tenham acesso a um conjunto de seguranças que cubram, 

reduzam ou previnam situações de risco e de vulnerabilidades sociais. 

Vejamos o que diz a Constituição Federal de 1988 em seu art. 194: 

 

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência 
social, tem como objetivo a universalidade de cobertura e de 
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atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios; equidade 
na forma de participação no custeio; diversidade da base de 
financiamento; caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos 
trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados. 
 

A Assistência Social é uma das Políticas que fazem parte do sistema de 

seguridade social brasileiro. Instituída pela Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 203, a Assistência Social é disciplinada pela Lei nº 8.742/93, e 

conceituada como: 

Direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de 
um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
 

Diferente da Saúde que tem acesso universal e para todos e também da 

Previdência que acontece de forma contributiva, a Assistência Social possui em 

seu discurso a abrangência de quem dela necessitar, não sendo necessária 

contribuição obrigatória, a assistência social será prestada conforme a 

necessidade do indivíduo e não pela sua capacidade contributiva. 

Todavia o que veremos no próximo capítulo é as dificuldades que 

ocorrem dentro desta política, sua brutal seletividade e os avanços que 

ocorreram desde o seu início.  
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3. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS SOCIAIS NO 

BRASIL 

 

Um sistema de proteção social pode ser entendido como a garantia 

efetiva dos direitos, que deve ser oferecido pelo Estado frente as inseguranças 

sociais apresentadas pela população. 

O principal marco de organização do Estado brasileiro com relação a um 

sistema de Proteção Social foi a Constituição Federal de 1988, pois nela vai se 

instituir um Estado democrático, responsável pela garantia dos direitos sociais, 

culturais, políticos e econômicos. Para efetivar a garantia desses direitos vão 

sendo criados políticas sociais públicas que atendam as necessidades da 

população nos mais diversos setores como educação, saúde, previdência 

social, assistência social entre outras. 

.Não pretende-se indicar com precisão datas de surgimento das políticas 

sociais, pode-se somente dizer que elas se gestaram a partir do inicio do 

capitalismo e principalmente após a Revolução Industrial, onde  houve lutas de 

classe e desenvolvimento da intervenção estatal. 

Vejamos o que BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 47 dizem: 

A origem das políticas sociais é comumente relacionado 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 comercial para o 
industrial, em especial na sua fase tardia, após a Segunda Guerra 
Mundial (pós 1945).  
 

Ao lado de ações caritativas, algumas iniciativas são identificadas como 

inicio de políticas sociais, como podemos citar a Lei dos pobres 1600, a Lei de 

domicilio 1662 e a nova Lei dos pobres de 1834.  Essas leis tinham como 

objetivo obrigar o exercício do trabalho e induziam o trabalhador ao aumento 

de produção. 

No auge do modo de produção capitalista a partir da Revolução 

Industrial os trabalhadores são lançados a servidão sem nenhuma proteção, 

provocando o pauperismo como fenômeno decorrente da chamada questão 

social.  

Nas sociedades pré-capitalistas, a pobreza era considerada como fato 

natural e como forma de obrigar aos pobres ao trabalho e assim sendo também 

a acumulação de riqueza por parte da burguesia. Assim, as expressões da 
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questão social eram enfrentadas através da benesse aos indigentes e 

repressão a vagabundagem. 

Até o século XIX a população que era incapaz de trabalhar (deficientes, 

idosos e crianças) eram auxiliados pela filantropia da Igreja, sob a forma de 

distinção entre os “bons pobres” e os “maus pobres”, desta forma os pobres 

que eram considerados aptos ao trabalho mas que viviam na mendicância 

eram considerados como vagabundos e preguiçosos sendo que eram 

obrigados a exercer alguma atividade laborativa para que se fundassem no 

caráter de dignidade sob análise do ajuste comportamental. 

Após a Revolução Industrial ponto crucial da efetivação do modo de 

produção capitalista, surge a necessidade de atendimento às exigências da 

sociedade do mercado, que obrigasse os trabalhadores a venderem as forças 

de trabalho pelo preço que lhes fosse oferecido. A Lei dos Pobres foi encerrada 

visto que pela burguesia da época a assistência estimularia a preguiça 

desestimulando ao trabalho, devendo esta lei ser abolida, ou, ser organizada 

apenas para deficientes, crianças e idosos, pessoas que realmente 

necessitassem e que não pudessem trabalhar para garantir seu sustento. 

Desta forma acabou se reproduzindo o ideal de que a assistência que 

vinha do Estado seria para acomodar a classe trabalhadora que deveria por si 

só se alto prover, e eliminar sua condição de pobreza visto que esta era 

analisada como problema individual, e não como reflexo do cenário da 

sociedade capitalista.     

Como resposta as desigualdades sociais trazidas pelo sistema 

econômico capitalista, a classe trabalhadora se organiza em movimentos 

populares reivindicando melhores condições de vida. Logo, foi necessário que 

o Estado realizasse uma estratégia política para minimizar os conflitos. 

 
O Estado capitalista é uma garantia de manutenção das condições 
gerais de reprodução do capital e da produção, isto é, da acumulação 
capitalista. Ele assume os investimentos que demandam recursos 
que superam a disponibilidade dos capitalistas, transforma os 
recursos públicos em meios de favorecer e estimular o capital, cria a 
infra-estrutura necessária para os investimentos e a circulação do 
capital, estabelece facilidades jurídicas e, sobretudo, gere a moeda e 
o crédito em favor da acumulação de capital, e investe em grandes 
empreendimentos, aplanando com tudo isso a concorrência 
intercapitalista. (FALEIROS, 2000, p.65 apud ALVES, 2009, p. 45) 
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No Brasil, nos anos de 1889 há a implantação do regime político 

republicano e o início da fase do capitalismo industrial e com isso o surgimento 

de situações precárias de trabalho, moradias e sobrevivência resultando no 

pauperismo já citado anteriormente, fazendo com que a população negando 

sua situação de pobreza iniciasse mobilizações em busca de seus direitos. 

Foram as lutas dos trabalhadores por melhorias nas condições de 

trabalho e de vida que fizeram surgir novas regulamentações sociais e 

regulamentações do trabalho. Praticamente, obrigando ao Estado implementar 

políticas que viessem atender tais demandas populacionais.  

As primeiras manifestações operárias procuravam obter dos 

empresários e políticos algum tipo de proteção que levasse a criação de uma 

legislação social no país. As expressões da questão social inicialmente nesse 

período foram tratadas como caso de policia, através da repressão e 

moralismo. A partir disso houve o surgimento da “massa dos trabalhadores” 

(ALVES, 2009), que passaram a compartilhar interesses materiais, 

pensamentos e visões comuns, formando uma classe.  

 

Na medida em que milhões de famílias vivem sob condições 
econômicas de existência que as distinguem por sua maneira de 
viver, seus interesses e sua cultura de outras classes e se opõem a 
elas de modo hostil, aquelas formam uma classe. Dado que existe 
entre os pequenos proprietários camponeses uma articulação 
puramente local, e a identidade de interesses não engendra entre 
eles nenhuma comunidade, nenhuma união nacional e nenhuma 
organização política, não formam uma classe. São, portanto, 
incapazes de fazer valer seu interesse de classe em seu próprio 
nome [...] não podem representar-se, mas têm que ser 
representados. Seu representante tem que aparecer ao mesmo 
tempo como seu senhor, como uma autoridade acima deles, como 
um poder ilimitado de governo que o proteja das demais classes e 
que lhes envie desde o alto a chuva e o sol. (MARX, 1978, p. 116 
apud IAMAMOTO, 2006, p. 82) 

 

É nessa conjuntura que a proteção social no país ganhou expressão, 

apesar dessa mudança não ter significado de fato uma revolução burguesa, 

conforme observado por MILWARD, 2009: 

 

A partir da revolução de 30, quando se estabeleceu o projeto de 
industrialização que já era tardio em comparação com as fases de 
industrialização originária ocorridas no centro do capitalismo mundial, 
grande parte do custo de reprodução da força de trabalho foi 
externalizado da estrutura interna de produção da empresa. Em 
outras palavras, alem de cobrir alimentação e vestuário, o salário 
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recebido pelo empregado urbano teve que cobrir também despesas 
com moradia, previdência, assistência social, educação, saúde entre 
outras.   

 

A proteção social e consequentemente as políticas sociais passam então 

a ser utilizada, inclusive no Brasil, como maneira eficaz de amenizar a pobreza 

e a desigualdade.  

Desta forma pode-se considerar que as políticas sociais nascem não só 

pelo agravamento das expressões da questão social, na transição do 

capitalismo comercial para o capitalismo industrial, na passagem do século XIX 

para o século XX, mas também pela nova configuração dos movimentos 

sociais - ações coletivas de caráter sócio político, construídas por atores 

sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais - que se mostram 

mais fortes e organizados politicamente, devido ao desenvolvimento de uma 

consciência de classe. 

Desta forma diante do cenário de conflitos que se instaurava o Estado 

passa a garantir sua ideologia política e econômica através de políticas sociais 

as quais vão se apresentar como concessões, o que na verdade são 

conquistas históricas de lutas da classe trabalhadora tendo então que ser 

consideradas como direito. 

As políticas sociais vão assumir então um papel de oferecer bens e 

serviços sociais, como forma de enfrentamento a pobreza da classe 

trabalhadora e, inclusive, como forma de manutenção e reprodução da ordem 

social. Portanto assume um caráter utilitário para a classe dominante, pois 

oferece-se o mínimo de bens e serviços para que tranquilize e amenizem as 

revoltas da classe pobre. 

 
A política social passou a ser vista como um fenômeno contraditório, 
porque ao mesmo tempo em que responde positivamente aos 
interesses dos representantes do trabalho, proporcionando-lhes 
ganhos reivindicativos na sua luta constante contra o capital, também 
atende positivamente interesses dos representantes do capital, 
preservando o potencial produtivo da mão de obra e, em alguns 
casos desmobilizando a classe trabalhadora. (PEREIRA, 1999, p. 54) 
 
 

As políticas sociais aparecem sob forma de salário indireto, que sob uma 

ótica liberal, subsidiaria o consumo, e não aumentaria-se os salários o que é 

preferível pois isso afetaria na lucratividade das empresas. As políticas sociais 
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como salários indiretos manteria o salário como tal, ampliando a rede de 

serviços sociais e com isso aumentaria a força de trabalho sem que os 

capitalistas precisassem pagar por ela. Iamamoto e Carvalho apud Alves 

(2009) vão definir o significado dos serviços sociais como: 

 

Um meio não só de manter a força de trabalho em condições de ser 
explorada produtivamente, evitando alterações substanciais na 
política salarial que afetem a lucratividade dos empresários, como, e 
principalmente, um instrumento de controlar e prevenir possíveis 
insubordinações dos trabalhadores que escapem ao domínio do 
capital. 
 

   
De forma inegável as políticas sociais assumem um papel de serem 

estratégias utilizadas pelo Estado para manter as classes subalternas 

conformadas com suas condições de vida, desmobilizadas e sem a consciência 

de classe necessária. Todavia por outro lado as políticas sociais é o lugar para 

negociação de interesses operários, ampliação dos direitos sociais e 

estabelecimento de prioridades políticas ligadas as necessidades da população 

e melhoria de suas condições de vida. 

No fim do século XIX e mais especificamente após a Segunda Guerra 

Mundial, vai surgir um padrão de proteção social, o welfare state (Estado de 

Bem Estar social), que foi um tipo de organização política e econômica que 

coloca o Estado como agente provedor de benefícios e serviços que atendam 

as necessidades integrais da população. O welfare state teve origem no 

pensamento Keynesiano e surgiu como resposta para o que se vivia na Europa 

no século XIX,. De acordo com Pereira, 1999, p.55, este se ergueu sob três 

principais pilares: a lógica keynesiana para a garantia do pleno emprego , a 

universalização dos serviços sociais públicos e a constituição da assistência 

social como rede de proteção aos segmentos socialmente vulneráveis. 

No Brasil, o Estado de Bem Estar Social não chegou a se constituir nem 

de forma ampla nem restrita. As políticas sociais brasileiras apenas limitaram-

se ao sistema de Seguridade Social que foi regulamentado somente na 

Constituição de 1988, o que ocorre de maneira tardia. Além disso, no Brasil 

não ocorre a universalização dos serviços, tendo em vista que dependia do 

enquadramento aos parâmetros de vulnerabilidades que ultrapassassem a 
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linha de pobreza, realizando triagens que beneficiam os mais 

pobres/miseráveis entre os pobres. 

O Sistema de Proteção Social brasileiro ocorre marcado por clientelas 

alvos, seletividade, objetivos, competências instabilidade e descontinuidade 

dos programas sociais.  

Pode-se então observar a existência de uma cruel seletividade, pois num 

país como Brasil a maioria de sua população sobrevive somente com um 

salário mínimo. Esta seletividade acaba por dividir a classe pobre em quais as 

famílias que se encontram mais vulneráveis economicamente. 

Todavia, as famílias que possuem sua renda baseada somente em um 

salário mínimo muitas vezes não conseguem suprir suas necessidades, desta 

forma estas também deveriam ser beneficiadas pelo sistema de proteção 

social, pois o ideal deste sistema, é garantia dos direitos dos cidadãos frente as 

suas inseguranças e demandas sociais e não determinada por critérios de 

seletividade que definem qual família é mais pobre. Além disso as famílias 

beneficiadas são tratadas de forma pejorativa como vagabundos e vadios. Isso 

ocorre devido a equivocada relação que existe, aqui no Brasil, entre Proteção 

Social e Trabalho, que traz inconscientemente, a idéia de que somente através 

do trabalho que se conquistará bens e vida digna, e que aqueles que 

necessitarem das políticas sociais públicas são vagabundos. 

A autora Rúbia dos Santos coloca que as políticas sociais nos países 

onde prevalece o contexto neoliberal, neste caso também o Brasil, possui três 

principais características: a primeira é a privatização dos serviços, ou seja ao 

invés de prestador de serviços o Estado - que deveria ser o principal agente 

responsável pela efetivação das políticas sociais – vai ser financiador de 

serviços contratados e privados. Ocorre a divisão de tarefas entre Estado e 

setor privado, enquanto o Estado vai estabelecer as normas e repassar 

recursos o setor privado vai executar a produção de bens e oferta de serviços. 

A segunda característica das políticas sociais no contexto neoliberal é a 

focalização e seletividade destas, vai então se adequar a ação do Estado a 

racionalidade econômica. Passa-se a selecionar os que mais precisam, é desta 

forma fragmentado e diminuído o direito da população. 

E a última característica refere-se a descentralização das políticas 

sociais. Se descentraliza somente a execução dela, e não se dá a liberdade 
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para que os Estados e Municípios definam os programas e projetos desta 

política, conforme as suas necessidades. 

Há uma importante demarcação que nos traz a necessidade de refletir 

sobre a relação entre proteção social e trabalho em sociedades capitalistas 

onde o principal objetivo é o de submeter todas as ações sociais a mercadoria 

e sobrepor as necessidades do capital sobre as necessidades humanas. O 

trabalho vai sendo colocado como uma força motriz dentro da sociedade e que 

somente através dele é que se chegará a um estado de bem estar individual e 

coletivo, esse pensamento é engendrado na sociedade de forma inconsciente 

através dos ideais pragmáticos do capital, consumo e competitividade.  

Desta forma a proteção social vai passar a ser tratada pejorativamente 

como tutela e paternalismo estatal, desqualificando o status de política pública 

e estigmatizando tanto quem com ela trabalha quanto aos que dela fazem uso. 

Todavia mesmo que desqualificada dessa maneira, a política pública e o 

sistema de proteção social são muito utilizados pelo capital como forma de 

satisfação as suas necessidades. 

A autora Potyara Pereira vai colocar perfeitamente em seu artigo que 

existem três mantras liberais que são absorvidos pela sociedade e vão 

fortalecer o poder do capital, sejam eles: 

 

O indivíduo deve ser incentivado a auto-satisfazer as suas 
necessidades; É da natureza humana o ímpeto para maximizar o 
prazer por meio da competição e do consumo constante; Não há 
instituição mais eficiente, eficaz e democrática de provisão do bem-
estar humano do que o mercado.  
 
 

Podemos então analisar que tais mantras liberais citados pela autora 

realmente existem e são colocadas na sociedade como formas que devem ser 

utilizadas para se viver. A competitividade e consumo que cada vez mais são 

atribuídos na população aumentam o que já fora referenciado, que somente se 

terá satisfação pessoal se o individuo obtiver uma atividade laboral e somente 

através desta que ele vai conseguir atingir níveis altos de mudanças de 

classes. Fica a proteção social como última instância como se fosse errado ou 

anormal fazer jus a um direito. 

Isso explica o dilema da proteção social capitalista, seja como é tratado 

o exército industrial de reservas que foi gerado pelo próprio capitalismo ou de 
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como evitar que os pobres aptos para o trabalho, mas que estão sem trabalho, 

ao se utilizar do sistema de proteção social não fiquem “mal acostumados” e 

deixem de exercer qualquer que seja atividade laborativa que traga lucro a 

classe burguesa. 

Esse tratamento pode ser notado no ano de 1834 com a chamada Lei 

dos Pobres, que continha medidas contrárias à proteção social pública e que 

na contemporaneidade são resgatadas e utilizadas também no Brasil, quais 

sejam algumas delas: 

 

A distinção conceitual entre pobreza e indigência, para focalizar a 
assistência pública nos mais pobres entre os pobres; A ativação 
compulsória dos pobres capazes de trabalhar para atividades 
produtivas, remuneradas, geralmente providenciadas pelo próprio 
Estado; A instituição dos testes de meios ou as famigeradas 
comprovações de pobreza para selecionar os merecedores da ajuda 
pública dos não merecedores; A adoção de condicionalidades e do 
princípio da menor elegibilidade de acordo com o qual o valor 
monetário dos benefícios sociais terá de ser menor do que o pior 
salário. 
 

As medidas acima relatadas estigmatizam e punem os pobres, elas 

foram e continuam sendo funcionais ao capitalismo, pois fortalece a economia 

de mercado e o trabalho assalariado. 

Dentro desse contexto podemos perceber que ao perguntar o que se 

espera da proteção social, teremos a resposta de que, em uma sociedade de 

mercado é ter renda para poder resolver situações em que alguém se sinta 

vulnerabilizado ou fragilizado. O desejo imediato é de poder comprar/pagar 

condições que levem a superação da fragilidade e a restauração da 

automanutenção, retirando com isso todo o sentido da proteção social que é ter 

o Estado como principal agente provedor das necessidades populacionais. 

A universalização e efetivação da proteção social exige superar a sua 

vinculação com o trabalho. Essa vinculação monetarista oculta o objetivo 

principal da proteção social que vai além de um objeto de compra e venda e 

também ofusca o seu real valor que ultrapassa o campo individual, tendo em 

vista que aqui sentir-se seguro diz respeito a coletividade. 
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3.1 AS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS – ALGUMAS REFLEXÕES 

Na Constituição Federal de 1988 vamos encontrar avanços significativos 

para as políticas sociais no Brasil. Como principal marco foi conferir status de 

política e pública, no chamado tripé da Seguridade Social, a Assistência Social 

juntamente com a Saúde e Previdência Social. 

Em seu art.194:  

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 
 

Entretanto, quando rebatido pelo sistema neoliberal inicia-se um 

verdadeiro desmonte das conquistas que vieram de tantas lutas e árduo 

processo de busca por garantia de direitos e cidadania plena, pois conforme 

explanado pela autora Lilia Capelin, um Estado neoliberal é aquele onde se 

defende os direitos civis e principalmente o direito a propriedade, mas este não 

vai de encontro aos direitos sociais.  

Em razão de uma crise do capital que acontece na década de 1970 há 

uma retomada dos ideais liberais, que vai ser chamada de neoliberalismo, 

nesse processo vai ocorrer um impulso na política de mundialização de 

mercado através do rompimento das barreiras nacionais, é o fenômeno da 

globalização.  

Na América latina o primeiro país a aderir ao neoliberalismo foi o Chile, 

posteriormente foi implantado no México e Argentina. No Brasil a adesão 

ocorreu durante o governo de Fernando Collor na década de 1990. 

 Como forma de fazer com que os países adotassem as medidas 

neoliberais o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional estabeleceram 

um plano único de ajustamento. 

 
Um plano único de ajustamento das economias periféricas, 
chancelado, pelo FMI e pelo BIRD. Um programa ou estratégia 
seqüencial em três fases: a primeira, consagrada à estabilização 
macroeconômica, tendo como prioridade absoluta um superávit fiscal 
primário envolvendo invariavelmente a revisão das relações fiscais 
intergovernamentais e a reestruturação dos sistemas de previdência 
pública, a segunda dedicada ao que o Banco Mundial vem chamando 
de reformas estruturais: liberalização financeira e comercial, 
desregulação dos mercados e privatização das empresas estatais; e 
a terceira etapa definida como a retomada dos investimentos e do 
crescimento econômico. (FIORI, 1995, p. 234 apud ALVES, 2009, p. 
57) 
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Houve o início das privatizações do que era público, e a mídia passou a 

se encarregar de desqualificar os serviços públicos frente aos serviços 

privados. A retração do Estado frente as políticas sociais foi também uma das 

prioridades do movimento neoliberal, pois é visto como prejuízo estatal. 

Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi 

em dois mandatos de 1995 a 2003, ainda nos moldes neoliberais o presidente 

implementou a chamada reforma de estado, que tinha como principal objetivo o 

de reformular as políticas públicas de acordo com os limites de uma economia 

globalizada. 

A proposta do governo FHC transforma as políticas de saúde, educação 

e assistência social, quais estão assegurados constitucionalmente como direito 

do cidadão e dever do Estado, em serviços subjugados a competitividade 

mercantil. 

O governo nesta época vai estabelecendo interlocução com as 

organizações da sociedade civil, repassando recursos e controlando os 

resultados de seus atendimentos. O terceiro setor vai então assumindo uma 

posição na sociedade que é de realizar ações que segundo a Constituição 

Federal de 1988, deveria ser do Estado. Esses serviços prestados pelo terceiro 

setor não permitem, ao usuário reivindicar pela qualidade do serviço, visto que, 

não se trata de direito social nem de uma relação de compra e venda de 

serviços, mas sim de uma solidariedade comunitária. 

Netto (1999) analisa esse período sob dois eixos: a privatização e a 

mercantilização. 

No que se refere à privatização, trata-se de transferência de 
responsabilidades, especialmente com relação à política de 
assistência social, para a sociedade civil que ficaria encarregada de 
construir uma rede de serviços “público não-estatais” para o 
atendimento dos segmentos pauperizados. [...] Quanto à 
mercantilização, esta se concentra na saúde e na previdência social, 
as quais são despublicizadas, ao serem repassadas como demandas 
para o setor privado desmontando a seguridade social pública, ao 
eventualizar a intervenção estatal que somente se manifesta quando 
esgotam-se as possibilidades do mercado em atender tais demandas.  
 

Desta forma a política de assistência social assume um caráter de não 

política, que não se constitui como direito social, pois está sendo ofertado pela 

sociedade civil como uma solidariedade. Perdendo seus status de conquista e 

de direito social quando é ofertada de forma focalizada e fragmentada exigindo 

critérios de seletividade e elegibilidade. 
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Durante este mesmo governo o que restou de público foi um Programa 

chamado Comunidade Solidária, que se caracterizou por intervenções 

focalizadas e emergenciais, não apresentando garantia de direitos mas sim, de 

ajuda e de favor. 

Na eleição presidencial no ano de 2002 entra na disputa o Partido dos 

Trabalhadores com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva que foi eleito com a 

ajuda das forças esquerdas brasileiras e pela grande massa populacional.  

A vitória de Lula pelo PT, com 62% dos votos expressou o anseio de 

mudança do povo brasileiro, poderia significar um fim no modelo neoliberal que 

vinha se apresentando desde o governo de Collor, em 1989. 

Nos primeiros meses de governo, Lula anunciou o Programa Fome Zero, 

como a base do trabalho de seu governo. Foi um Programa com ideais bons e 

transformadores, trouxe para várias famílias a garantia de renda e alimentação. 

Dentro do Programa Fome Zero, Lula criou os Programas Bolsa Família 

e Primeiro Emprego que também auxiliaram a população pobre do Brasil a 

obterem uma porcentagem de renda e qualificação profissional, dando abertura 

novamente ao setor social. Alguns autores colocam esses programas como 

compensatórios que minimizam as sequelas sem contudo reverter o processo 

num todo, entretanto tais programas trouxeram para diversas famílias renda, 

acompanhamento alimentar e nutricional, acompanhamento efetivo na área de 

saúde e participação educacional. 

 

Com o Programa Fome Zero, em seu estágio inicial, o governo 
disponibilizou uma ajuda emergencial para atingir os 46 milhões de 
brasileiros subnutridos. Em 2004 o referido Programa foi ampliado 
com a unificação de diferentes programas sociais na área da 
educação e da saúde, através do Programa Bolsa Família, o que vem 
beneficiando em torno de 9 milhões de famílias com a destinação de 
cerca de 73 reais mensais. A previsão é atingir 11,4 milhões de 
famílias carentes com esse programa até o fim de 2006 e, a partir de 
2010, transformá-lo em um programa de Renda Básica, através do 
qual todo cidadão brasileiro terá acesso a um mínimo de 40 reais 
mensais. Uma outra reforma importante é o gradativo aumento do 
salário mínimo de 200 reais até atingir 350 reais em abril de 2006. 
Esse aumento representa um ganho real de 30% na renda dos 
trabalhadores.  
 
 

Segundo o autor Enzo Mayer Tessarolo, 2011, o Bolsa Família tinha dois 

grandes objetivos: combater a fome, pobreza, e as desigualdades através da 

transferência de renda associado a garantia de direitos básicos (saúde, 
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educação, segurança alimentar); e interromper o ciclo que gerava miséria 

promovendo a inclusão social das famílias beneficiadas através das 

condicionalidades de saúde e educação, desta forma pode-se ver o programa 

sob uma ótica de curto prazo quando transfere renda para amenizar a pobreza 

e a longo prazo levando em conta o cumprimento das condicionalidades que 

visam alterar a situação social dos beneficiados. 

Sobre as condicionalidades exigidas pelo Programa, as gestantes 

devem realizar exames pré-natal e acompanhamento médico periódico para 

atualização das vacinas e manutenção do peso e altura adequados para 

crianças até os 7 anos de idade, as crianças de 6 a 17 anos de idade devem 

estar matriculadas em escolas e terem frequência de no mínimo 85% das aulas 

do curso que estão matriculados. 

Dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostram que 

no ano de 2010 o Programa havia destinado 12 bilhões de reais para 14 

milhões de famílias e em 2014 destinou R$ 14 bilhões no atendimento de cerca 

de 16 milhões de famílias. 

Para um resumo das características gerais do Bolsa Família, observe-se 

a tabela. 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Objetivos Reduzir a pobreza (curto prazo) e interromper o ciclo da 

pobreza (longo prazo) 

Elegibilidade Famílias em condição de pobreza e extrema pobreza 

Legislação Lei 

10.836/2004  

Decreto 

6.157/2007 

Lei 11.692 e 

Decreto 

6.491/2008 

Decreto 

6.917/2009 

Benefícios 

Básico 

 

R$ 85,00 (atualmente) 

Variável R$ 39,00 

(atualmente) 

 

Benefício Variável 

à gestante  

R$ 39,00 

(atualmente) 

Benefício Variável 

à Nutriz 

R$ 39,00 

(atualmente) 
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Benefício Variável 

Vinculado ao 

Adolescente 

R$ 46,00  

(atualmente) 

Condicionalidades 

Educação 

 

Frequência mínima de 85% na escola (crianças e 

adolescentes entre 6 e 17 anos)  

Saúde Participação em orientação nutricional e de saúde para 

gestantes e crianças até 7 anos. 

Órgão 

Responsável 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

   

Os benefícios pagos no Programa Bolsa Família são divididos em: 

básico, variável, gestante, nutriz e jovem. O beneficio básico é transferido para 

as famílias em situação de extrema pobreza (renda mensal per capita menor 

ou igual a R$ 77,00), o benefício variável é para as famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza (renda mensal per capita menor ou igual a R$ 

154,00) que tenham crianças ou adolescentes de 0 à 15 anos de idade, o 

benefício à gestante é para aquelas famílias que possuam gestantes na 

composição familiar é repassado o valor desde que a gestação tenha sido 

identificada até o nono mês de gestação, o benefício ao nutriz diz respeito às 

famílias que possuam na composição familiar crianças entre 0 e 6 meses e o 

benefício jovem refere-se às famílias que tenham adolescentes entre 15 e 17 

anos de idade.   

No ano de 2011 assume o governo no Brasil a Presidente Dilma 

Rousseff, neste mesmo ano o governo anunciou uma proposta de 

enfrentamento da pobreza que foi o Plano Brasil Sem Miséria, instituído em 2 

de junho de 2011 pelo Decreto nº 7.492. O Brasil sem Miséria apresentava 

como objetivo incorporar ao sistema de proteção social universal e ao sistema 

de garantia de renda aqueles segmentos da população cujo acesso às políticas 

sociais ainda não se efetivou, e que por isso, permanecem em situação de 

extrema pobreza.  

Com uma proposta de articular políticas, programas e ações para 

superação da extrema pobreza, o Brasil sem Miséria possui como dimensões: 

garantia de renda, garantia de acesso aos serviços e inclusão produtiva. Esse 



51 

 

enfoque sugeria ir além da estratégia implantada em 2004 no governo Lula, 

cujo enfoque havia recaído somente na transferência de renda. 

Entre as dimensões do Brasil sem Miséria, a inserção produtiva assume 

grande destaque, sugerindo a importância conferida à atividade laboral para a 

superação da pobreza extrema. Pois, a estratégia do governo Lula teve 

impacto limitado, dado o baixo valor dos benefícios, revelando que apenas a 

transferência de renda realizada pelo programa não é suficiente para retirar as 

famílias da pobreza extrema, no entanto quando esta vem acompanhada de 

oportunidades de qualificação profissional e assim remuneração de trabalho, as 

famílias possuem então perspectiva de superação da extrema pobreza. 

O Brasil sem Miséria também prevê a ampliação dos serviços públicos, 

por meio do aumento e da qualificação da oferta nas áreas mais afetadas pela 

pobreza. A proposta busca aumentar a cobertura de programas de saúde, 

educação, assistência social, segurança alimentar e infraestrutura básica nos 

territórios marcados pela extrema pobreza. 

Todavia, vale ressaltar os duros critérios de seletividade e elegibilidade 

desses programas, quais praticamente, descartam a possibilidade das famílias 

que já possuem renda em obter chances de participar dos programas de 

transferência de renda. 

No entanto para reverter o processo numa maneira geral só será 

possível quando houver uma reformulação no modelo econômico do país, ou 

seja, a relação desigual existente entre as duas classes sociais que 

prevalecem, burguesia e proletários, só será extinta quando se acabar o 

modelo capitalista de produção. Pois, enquanto estiver prevalecendo este 

modelo econômico as bases da sociedade não conseguirão prevalecer sobre o 

modelo havendo o aumento cada vez mais de expressões da questão social, 

exigindo ainda mais das Políticas Sociais e dos trabalhadores desta política.  
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3.2 A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

Para podermos entender a Política Pública de Assistência Social é 

necessário que conheçamos a sua origem.  

A relação equivocada que perdura até hoje entre política social e 

filantropia surge pela aliança feita entre o governo, igreja católica e burguesia 

com o intuito de observar os conflitos decorrentes da questão social a partir da 

industrialização, tendo o Estado como o último responsável pelas atenções 

sociais. 

A palavra filantropia vem do grego philos – amor e antropos – homem, 

ou seja, o amor pelo ser humano. A igreja coloca a idéia de filantropia como 

centro das ações que os católicos devem realizar, deve-se a isso o equívoco 

que existe até hoje dentro da política de assistência social em considerá-la 

como ajuda e favor aos que necessitam. 

Outra prática existente no Brasil é a relação de ajuda na forma vertical, 

do empregador para o empregado, a população que necessita da política de 

assistência identifica esta como uma “ajuda” vinda do governo, não 

considerando-a como um direito social garantido constitucionalmente. 

Assim foi se constituindo os padrões errados da política de assistência 

que mesmo após ser garantida em Lei como direito social, o Estado continuava 

tratando esta como a política pobre que ficava a margem do recebimento de 

recursos e atenção necessária que devia ter. 

Uma das primeiras ações que ocorreram no Brasil com relação a 

iniciativas sociais foi através do primeiro damismo exercido durante o governo 

de Getulio Vargas. A LBA – Legião Brasileira de Assistência foi instaurado e 

governado pela então primeira dama Darcy Vargas. A LBA foi criado para 

atender as famílias e combatentes da Segunda Guerra Mundial, com a entrada 

do Brasil na guerra houve cortes na economia e a pobreza aumentou, no início 

o atendimento eram somente para as famílias dos combatentes na guerra, 

posteriormente foram  se estendendo os atendimentos para toda a população 

pobre, eram dadas assistência à maternidade, infância, velhice, aos doentes, 

aos necessitados, aos desvalidos, melhoria da alimentação, entre outros. 

Foi por meio do Decreto nº 4.830 de 15 de outubro de 1942 que a LBA 

foi transformada na primeira grande instituição nacional de assistência social. 
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É através da LBA que o governo em seu âmbito federal, estadual e 

municipal vai ganhar apoio político.  

Após o término da guerra a LBA continuou seus serviços, seu estatuto 

foi reformulado em 1966 para ter como finalidade a maternidade e a infância. 

No entanto neste mesmo período o Brasil vai sofrer com a Ditadura 

Militar, período de forte sofrimento, censura, perda de direitos políticos e 

grande autoritarismo.  

A partir de 1980 a pobreza aumentou e as ações de assistência social 

precisaram aumentar, a LBA passou a exercer não somente ações na área 

social mas também na área de saúde, emprego e renda e incentivava  

voluntariado dentro da instituição. 

Com o aumento da pobreza e desigualdade social nesta mesma década 

a sociedade civil passou a se organizar politicamente pela luta de políticas 

sociais que efetivassem a proteção social da população. 

Foi assim que no ano de 1988, através de pressões realizadas pela 

sociedade civil que foi elaborada a Constituição Federal de 1988 e nesta 

asseguradas muitas conquistas no que se refere a direitos sociais e de 

cidadania o que lhe atribui a denominação de “Constituição Cidadã”. 

A assistência social enquanto política social, passou a ser integrante de 

um sistema de seguridade social garantido constitucionalmente, formado pelo 

tripé da saúde, previdência e assistência social. 

Nesta vamos encontrar em seu Título VIII, Capítulo II, Seção I, Artigo 

194: 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

 

Forma-se o tripé que vai romper com o caráter assistencialista, 

conservador, filantrópico e paternalista da assistência social que produzia, 

reproduzia e afirmava a desigualdade social. 

Nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal encontramos a 

assistência social como política assegurada independentemente de 

contribuição, vejamos: 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
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objetivos: I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – 
a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
Lei. 
 

 Com a Constituição Federal, a política de assistência social vai passar a 

ser um direito do cidadão, o Estado como responsável pela sua provisão, 

deixando de existir o caráter de filantropia e benesse que antes era ligado as 

ações sociais. 

 
3.2.1 O início da efetivação da Assistência Social - Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) 

 

A criação da Constituição Federal de 1988 trouxe a iniciativa de criações 

de novas outras leis específicas para cada segmento das Políticas Sociais. 

Com um significativo atraso de cinco anos a Assistência Social só foi 

regulamentada no ano de 1993, pois o primeiro projeto aprovado pelo 

Legislativo com relação a assistência em 1990 foi vetado pelo então presidente 

Fernando Collor, tendo alegado que a proposta de regulamentação não iria 

garantir uma “assistência social responsável”. Com o impeachment que retirou 

Collor do governo ressurgiu a pressão para que o presidente então empossado 

Itamar Franco, desse continuidade ao processo de regulamentação da 

assistência social no campo da seguridade, através da aprovação de sua Lei 

Orgânica. 

A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – Lei 8.742 de 07 de 

dezembro de 1993, é resultado de debates políticos e lutas da sociedade civil, 

juntamente com as categorias profissionais que atuam diretamente com a 

assistência social, dando forma a um conjunto de proposições para a 

necessária organização da assistência social brasileira.  

No campo da seguridade social a assistência é a política que sempre 

esteve a margem do direito, do financiamento e das prioridades de governo. 

Ainda que, sua trajetória no Brasil mantém uma característica que atualmente 

ainda existe, qual seja: a assistência enquanto política e prática é concebida 
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como complementar a outras áreas assumindo papel suplementar aos serviços 

básicos prestados pelas demais políticas sociais. 

Na LOAS em seu artigo 4º podemos encontrar 

A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia 
do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos sociais, a 
fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas; III - respeito à dignidade do cidadão, à sua 
autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de direitos no 
acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V - 
divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão. 

Entretanto na realidade o acesso à assistência social não é 

disponibilizado de forma universal, a todos que dela necessitam, embora sejam 

colocados pela LOAS como sujeito de direitos, pois acabam sendo 

considerados e atendidos os “mais necessitados” os mais pobres, miseráveis. 

A Lei Orgânica da Assistência Social atribui um caráter de legalidade 

madura aos serviços socioassistenciais, tendo como instância de coordenação 

o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).  

Esta lei fez instituir também o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) como instância máxima de deliberação. Possui como principais 

competências aprovar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 

normatizar e regular a prestação de serviços seja público ou privado no âmbito 

da assistência social; acompanhar e fiscalizar as entidades de assistência 

social, zelar pela efetivação do sistema participativo e descentralizado; 

acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, divulgar no Diário Oficial da União 

todas as decisões, bem como do Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS), dentre outras. (BRASIL, CNAS, 2010) 

A LOAS inova, pois traz para a Assistência Social seu caráter de direito 

não contributivo, ou seja, independentemente de contribuição à Seguridade e 

para além dos interesses mercantis. A aprovação da LOAS foi imprescindível 

para a mudança de perspectiva da ação do Estado, com relação à Política de 

Assistência Social, reiterando o que foi decidido na Constituição Federal de sair 

do histórico de subalternidade comparando-a com outras políticas públicas, a 
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LOAS destaca os princípios, diretrizes e objetivos desta política. Como se vê 

em seu art. 5º: 

Art. 5 A organização da assistência social tem como base as 
seguintes diretrizes: 
I – descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera 
de governo; 
II – participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; 
III – primazia de responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo. (BRASIL, LOAS, 
1993). 
 

Desse modo, a perspectiva de gestão da política muda, agora não mais 

centralizada na esfera federal, longe da realidade dos municípios, mas com a 

existência da descentralização dos recursos e das responsabilidades, lutando 

pela participação da sociedade, realizando o controle social do Estado com 

relação a política e traz o Estado como principal agente responsável pela 

efetivação desta. 

Todavia, mesmo com a aprovação da LOAS o Brasil demorou adquirir 

materialidade nas ações socioassistenciais, prova disso foi com o governo de 

Fernando Henrique Cardoso qual configurou outra direção à política de 

assistência social, não elevando seus preceitos constitucionais e legais 

(Constituição Federal e LOAS) quando realizou a instauração do Programa 

Comunidade Solidária. 

O Programa Comunidade Solidária – PCS foi instituído pelo Decreto Nº 

1.366, de 12/01/1995 criada como esperança de enfrentamento da pobreza e 

da fome no Brasil. Tinha como objetivo “[...] coordenar as ações 

governamentais voltadas para o atendimento da parcela da população que não 

dispõe de meios para prover suas necessidades básicas e, em especial, o 

combate à fome e à pobreza” (BRASIL, 1995).  

Pretendiam atender as necessidades da população mais vulnerável, mas 

ao mesmo tempo, esse atendimento teria que estar articulado com a política 

econômica que compatibilizasse equilíbrio com crescimento e redistribuição de 

renda. Com esse princípio da solidariedade, o governo federal visava transferir 

a responsabilidade das políticas públicas para a sociedade nas suas ações 

fragmentadas, seletivas e desarticuladas. 
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O Programa Comunidade Solidária fazia parte de uma política neoliberal 

onde trocava o princípio da universalização, indicado pela LOAS, por uma 

política focalizada com perdas de direitos e benefícios. 

No segundo mandato de FHC, o Programa Comunidade Solidária foi 

extinto. Ao que parece a proposta do Programa Comunidade Solidária era para 

ser, de certa forma, universalista, almejava reduzir a pobreza universalizando 

as ações sociais. Contudo, o Programa apresentava características focalistas, 

por estar voltado somente a uma parcela da população, os mais pobres. 

O modelo de sua intervenção tornou-se então residual e emergente 

centrada na transferência de bens e serviços para a população pobre e no 

“solidarismo” da sociedade civil (Terceiro Setor). Os autores Tessarolo (2011), 

Yasbek (1996) e Montanõ (2003) colocam que o Programa direcionou-se pela 

agenda neoliberal, culminando na focalização e descaracterização da 

assistência social, enquanto direito social, numa diminuição do papel do Estado 

no combate à pobreza e no estímulo ao crescimento do Terceiro Setor.  

Ao colocar como enfoque a ação destinada aos mais pobres ao invés de 

atender “a quem dela necessitar” conforme assegurado na Lei Orgânica da 

Assistência Social, o Comunidade Solidária estava segundo Silva apud 

Tessarolo, 2011 p. 82: 

Substituindo o princípio da universalização dos mínimos sociais, 
preconizado pela LOAS, por um princípio estreito de focalização, 
longe de representar discriminação positiva. Sua atuação, portanto 
estava em contradição com os fundamentos de direitos sociais 
estabelecidos pela Constituição (universalidade, qualidade de 
gratuidade). 
 
 

Após a extinção do Programa Comunidade Solidária o governo passou 

então a “apoiar” os serviços do Terceiro Setor, executados por ONG’s e 

financiados muitas das vezes por doações. 

Houve então uma grande privatização, regulamentou-se para o terceiro 

setor a execução de políticas públicas, como forma de repassar uma 

responsabilidade que era do Estado para a sociedade civil e a separação entre 

formulação e execução das políticas públicas, de modo que o Estado as 

formularia, e as agências autônomas as implementariam gerando uma 

limitação entre formulação de políticas públicas e consolidação democrática. 

(BEHRING & BOSCHETTI apud SCHMIDT, 2011). 
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A assistência social, neste período mesmo com a aprovação da LOAS 

passa por um período de descaracterização da mesma, entretanto como já 

vimos no subtítulo anterior no ano de 2003 com o governo Lula, a política de 

assistência vai moldando outro rumo. 

Com a extinção do Programa Comunidade Solidária vai dando-se 

atenção novamente aos princípios que eram estabelecidos na LOAS e no ano 

de 2004 durante o governo de Luis Inácio Lula da Silva é instituída a Política 

Nacional de Assistência Social   

Para que se tornasse mais concreto os princípios e diretrizes da LOAS 

foi promulgada em 1997 a Norma de Operacionalização Básica – NOB/1997 

pela Resolução CNAS Nº 204, de 04 de dezembro de 1997, em que organizava 

o modelo de proteção social com normas e formas de operacionalização. Com 

a NOB foi formulado um sistema descentralizado e participativo em todas as 

esferas do governo, Federal, Estadual e Municipal. Nela ainda constam 

orientações de gestão e execução dos serviços, projetos, programas e dos 

benefícios, bem como, a instituição de Conselhos, Fundos e Plano Municipal 

de Assistência Social para que os municípios tivessem como receber recursos 

estaduais e federais.  

Em 1998, foi aprovada uma nova versão da NOB junto com a Política 

Nacional de Assistência Social, através da Resolução do CNAS Nº 207 de 16 

de dezembro de 1998, então denominada Norma Operacional Básica da 

Assistência Social. 

A Política Nacional de Assistência Social foi aprovada em 15 de outubro 

de 2004 pela Resolução n. 145 do Conselho Nacional de Assistência Social.

 A PNAS vai trazer e tornar claro as diretrizes para efetivar a assistência 

social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, num modelo de 

gestão compartilhada através de um pacto federativo, contém detalhado as 

atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão de atenções 

socioassistenciais, em consonância com o que está na LOAS . 

Pode-se afirmar que a implantação da PNAS tem deliberado em todo 

território nacional a direção social da assistência social na perspectiva da 

justiça e dos direitos que ela deve garantir, a partir das profundas alterações 

que propõe nos conceitos, na estrutura de organização e na gestão e controle 

das ações. 
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A PNAS vai apresentar como objetivos: 

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que dela 
necessitem; Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; 
Assegurar que as ações no âmbito da Assistência Social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. (MDS/PNAS, 2004, p.27)  
 

Frente a esses objetivos a PNAS vem trazer também dimensões que 

representam indicações para a mudança. 

A primeira vai ser a intersetorialidade, que vai expressar uma articulação 

entre as políticas sociais públicas, por meio de desenvolvimento de ações 

conjuntas destinadas à proteção social básica e especial no enfrentamento das 

desigualdades sociais. Nesse sentido, ultrapassa o caráter específico de cada 

política e potencializa as ações por elas desenvolvidas, aumentando a 

capacidade de atendimento menos repetido aos cidadãos. 

Outra dimensão que cabe destacar é a ampliação dos usuários da 

política, querendo superar a fragmentação na abordagem por segmentos, 

conforme citado na PNAS sobre seus usuários: 

Os usuários da Política Nacional de Assistência Social são, cidadãos 
e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, 
tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; 
identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 
desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela 
pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do 
núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 
inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar 
risco pessoal e social. 
 

Outro aspecto que deve ser considerado é a abordagem territorial que a 

PNAS vai trazer, que implica no tratamento da cidade e de seus territórios 

como base de organização do sistema de proteção social básica ou especial, 

próximo ao cidadão. 

Uma outra pontuação é a estruturação da Proteção Social ofertada, que 

vai se apresentar em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de Alta e Média Complexidade. 

A Proteção Social Básica tem caráter de prevenção e processador de 

inclusão social. Tem como objetivo:  
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prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em 
situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação 
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e 
de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero 
ou por deficiências, dentre outras). 
  

Esses serviços deverão ser ofertados de forma direta no CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social, ou de forma indireta pelas entidades e 

organizações de assistência social da área de abrangência do CRAS, sempre 

sob coordenação do órgão gestor da política por se tratar de unidade pública 

estatal. 

Os serviços de Proteção Social Especial são ofertados a indivíduos e 

grupos que se encontram em situação de alto risco social. Destinam-se ao 

enfrentamento de situações de risco em famílias e indivíduos cujos direitos 

tenham sido violados e onde já tenha havido rompimento dos laços familiares e 

comunitários. 

Os serviços de proteção social especial podem ser: 

 
De média complexidade aqueles que oferecem atendimentos às 
famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiar e comunitário não foram rompidos. De alta complexidade são 
aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, 
higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se 
encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. 
 

Desta forma, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada 

em 2004, vai apresentar as diretrizes para efetivação da 

assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. 

Já a Norma Operacional Básica, aprovada em 2005 pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) apresenta os eixos 

estruturantes necessários para a implementação e consolidação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) no Brasil. 

No ano de 2005 sob à deliberação da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, foi aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15/07/2005 a 

NOB/SUAS que incorporou e aprimorou as conquistas que foram alcançadas 

anteriormente. Elencou ainda, os níveis de gestão, responsabilidades dos 

entes federativos, sobre as competências das instâncias de pactuação e 
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deliberação, os instrumentos de gestão e atualizou o capítulo sobre o 

cofinanciamento e os critérios de partilha do SUAS.  

Referente aos princípios da NOB/SUAS-2005, estes estão expressos 

como de tipologia “organizativos”, ou seja, imprimem uma dada forma de 

organização com vistas à implementação/operacionalização da assistência 

social enquanto política pública e direito social. 

Com a instituição do Suas, a política de assistência avançou na sua 

trajetória de institucionalização, definido o formato e conteúdo de sua atuação. 

A construção do Suas se deu por meio de decretos, resoluções do CNAS e da 

Comissão Intergestores Tripartite, bem como de portarias e instruções 

normativas e operacionais do MDS. O resultado deste processo foi a 

organização de uma rede socioassistencial sob gestão descentralizada e 

participativa que segundo dados do MDSA conta com a adesão de 99% dos 

municípios brasileiros e que, todo ano amplia sua cobertura em termos de 

serviços ofertados e público atendido. 

No artigo 6º da LOAS com o texto atualizado segundo o SUAS, vamos 

encontrar: 

A gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob 
a forma de sistema descentralizado e participativo, nominado Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS) [...] § 1º As ações ofertadas no 
âmbito do Suas tem por objetivo a proteção familiar a maternidade, a 
infância, a adolescência e a velhice e, com base de organização, o 
território. § 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos 
respectivos conselhos de Assistência social e pelas entidades e 
organizações de assistência social abrangidas por esta Lei. § 3º A 
instância coordenadora Política Nacional de Assistência Social é o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  

 

A partir daí o sistema descentralizado e participativo, que estrutura as 

ações assistenciais previsto na LOAS, é denominado SUAS, estando 

formalmente denominado as competências e atribuições dos entes federativos 

em sua gestão e financiamento. A estruturação de um sistema fundo a fundo e 

com responsabilidades definidas representa avanço significativo, pois garante a 

continuidade das suas ações em todo o território. 

Ao reconhecer o SUAS como o sistema que organiza as ações 

socioassistenciais, o novo texto da Loas incorpora também os níveis de 

proteção que organizam tais ações (proteção social básica e proteção social 
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especial), bem como dos equipamentos públicos associados ao provimento 

(CRAS e CREAS). 

No artigo 6º A, vamos encontrar as disposições seguintes: 

A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: I – 
proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; II – proteção social especial: conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 
proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações 
de violação de direitos. As proteções sociais, básica e especial, serão 
ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), respectivamente e pelas entidades sem 
fins lucrativos de assistência social.   

 

Quanto aos objetivos da política de assistência social, após o SUAS, 

além da proteção social vai ser incluído também a vigilância socioassistencial 

que visa monitorar, territorialmente, a existência de vulnerabilidades sociais. 

Além de formalizar legalmente, os avanços com a implementação do 

SUAS trazem efeitos práticos significativos para que a política de assistência 

seja operacionalizada. Um deles é a possibilidade de utilização, pelos estados 

e municípios, dos recursos recebidos através do cofinanciamento do SUAS, no 

pagamento das despesas com pessoal. Também vai regulamentar a relação 

entre poder público e entidades socioassistenciais, que consiste no 

reconhecimento pelo MDS de que a entidade de assistência social integra a 

rede socioassistencial. 

No ano de 2009 vai ser criado a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais por meio da Resolução no 109, de 11 de novembro de 2009, 

aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), previamente 

pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

Desde a publicação da Política Nacional de Assistência Social (Pnas), 

em 2004, e da Norma Operacional Básica (NOB/Suas), em 2005, houve um 

esforço continuado de organização da intervenção pública para efetivação do 

direito à assistência. É importante lembrar que o texto da Pnas definiu também 

quais seguranças a política deve afiançar e estruturou a proteção assistencial 

em dois níveis de complexidade: a proteção social básica (PSB) e a proteção 



63 

 

social especial (PSE) de média e alta complexidade. Ainda que, a definição 

destes níveis de proteção incluísse o elenco dos serviços pertinentes a cada 

um deles, ainda faltava regulamentar a importância desses serviços, que 

padronizasse minimamente conteúdo, usuários, objetivos e outros aspectos 

necessários à sua implementação em todo o território nacional. De fato, o 

estabelecimento de bases de padronização nacional dos serviços do Suas 

configurou-se, inclusive, como uma das principais deliberações da VI 

Conferência Nacional de Assistência e foi incluída como meta no plano decenal 

da área. Nesse sentido, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

publicada em fins de 2009, foi recebida com bastante entusiasmo. Por meio de 

uma matriz, o documento apresenta a padronização dos serviços 

socioassistenciais,organizados por nível de complexidade do Suas, definindo 

aspectos fundamentais para orientar sua oferta em todo o território nacional. 

Assim, cada serviço foi definido quanto a: nomenclatura, descrição, usuários, 

objetivos, provisões, aquisições dos usuários, condições e formas de acesso, 

unidade, período de funcionamento,abrangência, articulação em rede e 

impacto social esperado (BRASIL, 2009a). 

Na tipificação encontra-se os serviços detalhados e organizados por 

níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de Media e Alta Complexidade. A Proteção Social Básica é dividida 

em três serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção 

Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. 

 O Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade é 

dividido em cinco  serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Famílias e Indivíduos (PAEFI) , Serviço Especializado em Abordagem Social, 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços a 

Comunidade, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosos e suas Famílias, Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua.  

Os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade é 

dividido em quatro serviços: Serviço de Acolhimento Institucional, Serviço de 

Acolhimento em Republica, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e 
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Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Publicas e de 

Emergências. 

Por fim, vale ressaltar que o efeito da tipificação sobre a organização da 

rede de serviços socioassistenciais dependerá da força do pacto federativo na 

política de assistência e da disposição em aproveitar a contribuição que esta 

poderá trazer para a melhoria dos serviços. O comprometimento do órgão 

gestor da assistência social nos estados, no Distrito Federal e nos municípios é 

fundamental para assegurar que os padrões mínimos instituídos sejam de fato 

observados na organização da oferta dos serviços em seus respectivos 

territórios. Se a forma de produção do documento for um bom indicativo do 

grau de comprometimento das instâncias subnacionais, conta a favor o 

processo de ampla pactuação e deliberação na CIT e no CNAS que precedeu 

sua publicação. 

 

 
4. ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 O surgimento da profissão de Serviço Social está intimamente ligado ao 

processo de instituição e desenvolvimento do modo de produção capitalista, 

entendendo este como um modelo econômico excludente, explorador e 

formador de classes sociais. 

Desde o inicio da humanidade a caridade é presente na sociedade. 

Inicialmente, a responsabilização pelo atendimento das pessoas que passavam 

por necessidades, era da família. Por volta do ano de 313 D.C há o surgimento 

do cristianismo e da igreja católica, a partir daí as ações de ajuda passam a ter 

outro viés, dentro da perspectiva de que na sociedade todos eram irmãos e 

que, ao ajudar o próximo estaria ajudando a Cristo. 

 

O advento do cristianismo transformou o conceito de caridade: todos 
os homens, de qualquer nacionalidade ou raça, são irmãos. Ser 
pobre ou doente não constitui castigo de Deus, mas conseqüência da 
imprevidência individual ou das circunstancias, a pobreza e a doença 
são consideradas como provação, da qual se poderia haurir grandes 
merecimentos. A caridade constituía, assim, para quem a dispensava 
um meio de alcançar méritos para vida eterna: era uma “virtude” 
(VIEIRA,1983, p.30). 
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A igreja, especialmente, a católica exerceu papel importante e 

fundamental nas ações de caridade e posteriormente na instituição das escolas 

de serviço social. 

Segundo CAPELIN, 2014, no ano de 1525 um autor chamado Juan 

Vivés escreve o livro “Da assistência aos pobres”. Neste livro será tratado 

sobre as formas de atendimento que eram realizadas junto aos problemas 

sociais naquela época. 

Nesse período (1525), o indivíduo era responsabilizado por seus 

problemas, prevalecia a ótica da ajuda mútua entre todos da sociedade, desta 

forma a sociedade também acabava sendo responsável por solucionar as 

demandas que surgiam, certamente as iniciativas tomadas eram imediatas com 

a concessão de algum bem ou serviço que solucionasse de imediato os 

problemas sociais. Ao governo cabia a organização e iniciação de processos 

que trouxessem informações sobre as situações dos pobres a fim de, melhorar 

a elaboração das ações que seriam realizadas com eles. Ações que sugeriam 

articulação de instituições para abrigar mendigos e recursos destas instituições 

para o atendimento daqueles que necessitavam do serviço, para isso eram 

levantados números de quantas famílias não conseguiam prover o seu 

sustento para serem encaminhadas as instituições.  

Na obra “Da assistência aos pobres” o autor Juan Vivés traz a 

importância das iniciativas do Estado como principal responsável por instituir 

respostas para as demandas populacionais. As idéias de Juan Vivés não foram 

aceitas naquele tempo, pois questionava a assistência vinda do Estado. 

A partir dos anos de 1617 iniciam um processo de instituição das 

chamas “Damas de Caridade” que iniciavam suas idéias na igreja católica, 

suas ações baseavam-se na prestação de socorros e a recuperação dos 

mendigos. A nova associação denominada Damas de Caridade se deslocava 

até as casas dos pobres para prestar-lhes auxilio, cada dama se 

responsabilizava por determinado números de famílias. 

Com a entrada das indústrias na sociedade, no século XIX a população 

começou a sofrer os reflexos da industrialização, mulheres e crianças 

realizavam igualmente jornadas de trabalhos excessivas e com pouca 

remuneração. As cidades passam a crescer rapidamente e as famílias se 
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abrigam em lugares impróprios, surgindo a existência das primeiras áreas 

periféricas. 

Conforme surgiam as demandas da população, agora pertencentes a 

classe dos pobres assalariados, nomenclatura utilizada para denominar 

aqueles que neste momento possuíam emprego remunerado mas que esta 

remuneração não supria as suas necessidades e nem tirava-lhes da pobreza, a 

igreja novamente é quem assumia o papel de auxiliá-los. 

No ano de 1899 foi instituído na Holanda a primeira escola de serviço 

social e em 1908 a segunda escola na Alemanha. 

A nomenclatura serviço social foi utilizada pela primeira vez nos Estados 

Unidos em 1904 como forma de designação à escola que lá se constituía para 

profissionais que trabalhassem na assistência social. 

A origem do Serviço Social como profissão tem a marca do capitalismo e 

suas variáveis - alienação e contradição - pois foi neste modelo econômico de 

produção que a profissão foi engendrada e desenvolvida. A profissão nasce 

articulada com projeto burguês, buscou firmar-se como uma prática 

humanitária com a ilusão de servir, regida pelo Estado e protegida pela igreja. 

Simbolicamente tratada como uma prática a serviço da classe trabalhadora, o 

Serviço Social era, no entanto, um importante instrumento da burguesia. 

No ano de 1920 houve uma grande organização de movimentos sociais 

brasileiros reivindicando atenção para seus problemas sociais. Os sindicatos 

operários começam a ter força pois traziam consigo ideais de luta de classes. 

Neste ano ocorria no país a chamada “República Café com Leite”, que 

foi um sistema de governo que era realizado de forma fraudulenta, elegendo 

Presidentes somente de dois estados, Minas Gerais e São Paulo. Esse sistema 

oligárquico não atendia mais satisfatoriamente as demandas da população, que 

revelava um aumento da pobreza no país.  

No ano de 1929 houve a quebra da bolsa de valores de Nova York e 

com isso a quebra também do sistema econômico brasileiro que baseava-se na 

plantação e exportação de café. 

Como conseqüência disso os cafeicultores passaram a trabalhar no 

setor da indústria. Esse êxodo rural provocou aumento desordenado das 

periferias, locais onde não havia condições salubres de vida. Aumentava-se a 

desigualdade social, a exclusão e as expressões da “questão social” 
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O governo no ano de 1930 era do então presidente Washington Luis, 

entretanto a junta militar o depuseram colocando no poder Getúlio Vargas. 

 
Getulio Vargas necessitou realizar intervenções que diminuíssem o 
conflito social estabelecido pelo capitalismo, assume a regulação das 
relações de classe mediante um conjunto de medidas e (...) busca 
enquadrá-las juridicamente visando a desmobilização da classe 
operaria e o controle das tensões entre as classes sociais (SANTOS 
apud CAPELIN,2014, p.69) 
 
  

Foi nesse período que ocorre o surgimento do Serviço Social brasileiro, 

diante de uma sociedade regida por um conflito de classe, desigualdade social, 

aumento da classe pobre e suas reivindicações contra a sua situação precária 

de vida. 

No ano de 1932 com o incentivo e controle a hierarquia surge o Centro 

de Estudos e Ação Social de São Paulo (CEAS), considerado como a primeira 

manifestação do Serviço Social no Brasil. Este Centro vai ser construído como 

forma de realizar de maneira mais efetiva as ações filantrópicas e a fim de 

incentivar e aumentar as atividades leigas.  

O inicio desse centro foi promovido pelas Cônegas de Santo Agostinho, 

onde foi convidada Mlle. Adele Loneux da Escola de Serviço Social de 

Bruxelas, ao final constituíam-se formada expressiva representação feminina, 

que compunham as classes dominantes da sociedade daquela época. O 

objetivo central do Centro de Estudos e Ação Social era formar seus membros, 

através do estudo da doutrina social da igreja e como fundamentação das 

ações nessa formação e no conhecimento aprofundado dos problemas sociais, 

tinha como principio tornar eficiente a prática das trabalhadoras sociais e 

adquirir uma orientação com relação aos problemas a serem solucionados nas 

diferentes atividades de caráter social. 

Nesse mesmo ano, 1932 o CEAS fundou quatro centros operários onde 

realizavam aulas de tricô e trabalhos manuais, conferências, conselhos sobre 

higiene, procuravam interessar e atrair as operárias, e assim entraram em 

contato com as classes trabalhadoras para poderem estudar o ambiente e suas 

necessidades. Esses centros operários ofereciam três vantagens principais, 

quais sejam: 

1º - São campos de observação e de prática para a trabalhadora 
social, que ai completa e aplica os seus estudos teóricos. 
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2º - São centros de educação familiar, onde se procura estimular nas 
jovens operarias o amor ao lar e prepará-las para o cumprimento de 
seus deveres nessa missão. 
3º - São núcleos de formação de elites que irão depois agir na massa 
operaria. Com esse intuito não somente cuidamos de estimular 
nessas jovens uma fé viva e esclarecida, o sentimento do exato 
cumprimento do dever, como também despertar-lhes o espírito de 
apostolado da classe pela classe, com a noção das 
responsabilidades que lhes incubem nesse terreno. 

 
  

Duas jovens que pertenciam ao Centro de Estudos e Ação Social foram 

encaminhadas para Bruxelas, local onde já estava instituído o curso de Serviço 

Social, para que as jovens tivessem a formação necessária na área, a fim de 

trazer para o Brasil conhecimentos e experiências adquiridas.  

Após o retorno das jovens iniciou o processo de criação das primeiras 

escolas de Serviço Social. 

O conservadorismo católico que caracterizou o início do Serviço Social 

brasileiro começa a partir do ano de 1940 a entrar em contato com o Serviço 

Social Norte-Americano e ter suas propostas de trabalho permeadas pelo 

caráter conservador da teoria social positivista. 

Esta origem funcionalista é absorvida pelo Serviço Social, configurando 

propostas de trabalho ajustadoras e de manipulação, voltado para o 

aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas para intervenção (YASBEK, 

1999).  

Sobre a influência norte-americana, ocorreu durante a Segunda Guerra 

Mundial, momento em que os Estados Unidos estavam em uma situação de 

poder em relação aos países europeus, intensificando seu interesse pelos 

países da America Latina. Em 1941 muitos diretores das escolas de Serviço 

Social da America Latina foram convidados pelo governo americano para irem 

até os Estados Unidos fazerem cursos e especialmente, ao Brasil, foram 

oferecidas bolsas de estudos. 

No ano de 1945 com o retorno das profissionais, o Serviço Social 

assume com força o modelo funcional implantado pelos Estados Unidos, se 

afastando do doutrinarismo da igreja católica que predominava na década de 

1930. 

A influência americana ocorreu com as idéias de Mary Richmond que 

baseava-se nas teorias de Caso, Grupo e Comunidade que compuseram a 

tríade metodológica que buscavam a integração dos sujeitos sociais na 
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sociedade. Nesse período, a intervenção profissional ainda era vista por meio 

de uma visão terapêutica e na concepção de que a questão social era um 

desajustamento do individuo.  

O Serviço Social de Caso orientava-se pelas teorias de Mary Richmond, 

cuja intervenção centrava-se no cliente. O trabalho orientado por essas teorias 

buscava conseguir mudanças no indivíduo, a partir de novas atividades e 

comportamentos. O indivíduo era considerado como elemento a ser ajustado 

ao meio social para cumprir seu papel no sistema. 

O Serviço Social de Grupo buscava fortalecer a personalidade individual, 

enfatizando a capacidade de liderança, à tomada de decisão e o aspecto 

psicossocial. Dentro dessa perspectiva, ajudava os indivíduos a se auto-

desenvolverem e a se ajustarem aos valores e normas vigentes no contexto 

social em que estavam inseridos. 

O Serviço Social de Comunidade, posteriormente chamada de 

Desenvolvimento de Comunidade, apresenta as mesmas características do de 

caso e de grupo, mas nesse momento considerando os indivíduos em 

comunidade, objetivava o ajustamento social do indivíduo, ao mesmo tempo 

em que realizava um trabalho assistencial. 

 
4.1 As primeiras escolas de Serviço Social no Brasil   

 
Como já foi citado anteriormente foram as ações sociais iniciadas pela 

igreja católica que deram origem as primeiras escolas de Serviço Social no 

Brasil. A primeira em São Paulo no ano de 1936 e a segunda no Rio de Janeiro 

no ano de 1937, atualmente ambas fazem parte de universidades católicas.  

As diretrizes da escola de São Paulo abrangeram várias disciplinas 

contando com aquelas de cunho prático eram distribuídas em: Sociologia, 

legislação, vida econômica, economia política e social, física, psicologia, 

pedagogia e elementos de psiquiatria. A primeira turma formou-se após dois 

anos, 1938, foram quatorze alunas. 

A segunda escola de Serviço Social foi no Rio de Janeiro no ano de 

1937, sua fundação deve-se a um grupo de intelectuais católicos. O inicio da 

escola sofreu com a falta de professores especializados e por problemas 

financeiros. 



70 

 

Os docentes dessa escola consideravam a grande responsabilidade do 

serviço social frente aos problemas sociais, por isso preocuparam-se em 

oferecer uma formação teórica e pratica conforme as necessidades do 

momento. Na primeira turma inscreveram-se vinte e sete alunas, mas somente 

três concluíram o curso. 

Como requisito inicial em São Paulo e no Rio de Janeiro, para ingressar 

no curso o candidato passava por um curso preparatório no período de um 

mês, neste era explicado de forma sintética a programação do curso todo e ao 

final responderia uma prova eliminatória, alem disso teria que ter idade de 

dezoito anos completos e menos de quarenta, ter concluído os estudos 

fundamentais e possuir atestado de sanidade física e mental. 

O curso era organizado por semanas, vejamos um exemplo retirado de 

um dos relatórios da escola de serviço social de São Paulo, 1936, p.1: 

 

Segunda feira – economia política; circulo de estudos A; visita a uma 
instituição; psicologia. Terça feira – circulo de estudos B; palestra pró-
infância; sociologia. Quarta feira – Higiene e psicologia. Quinta feira- 
visita a uma instituição. Sexta feira – economia, direito e história da 
ação social. Sábado – pratica de enfermagem e anatomia. 
 
 

Tendo em vista que a demanda por profissionais diplomados aumentava 

cada vez mais, foram empregando aqueles que ainda não haviam concluído o 

curso. Os profissionais eram empregados principalmente no setor público, 

alguns como Inspetores de Trabalho de mulheres e crianças e também no 

Serviço de Assistência ao Menor. 

No setor privado existiam algumas vagas, mas de forma bastante 

limitada. No setor público e no setor privado as atividades desenvolvidas pelos 

assistentes sociais apresentavam atuação doutrinária e assistencialista, seu 

público alvo eram principalmente as famílias operárias, mulheres e crianças. 

No ano de 1939 inicia a segunda guerra mundial, como forma de atender 

as famílias em que os maridos estavam na guerra foi implementado a LBA - 

Legião Brasileira de Assistência, primeira grande instituição no Brasil de 

Assistência Social. Como foi citado no capitulo II, a LBA continuou como 

instituição ativa por muito tempo, mesmo após o fim da guerra, sua 

implantação propiciou a expansão e aumento quantitativo dos serviços de 

assistência social. 
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Outra instituição importante na empregabilidade e parceria com o 

Serviço Social foi o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 

criada no ano de 1942 com o objetivo de organizar e administrar a 

aprendizagem dos industriários, foi um grande empreendimento da força de 

trabalho e rapidamente incorporou o Serviço Social na sua atuação, utilizavam 

as técnicas de caso e de grupo. A implantação do SENAI vai ser elemento 

constitutivo de aprofundamento do capitalismo para conduzir as expressões da 

questão social a uma nova racionalidade. 

O Serviço Social da Indústria (SESI) surge em 1946 e será mais uma 

instituição de atuação do Serviço Social, foi atribuído ao SESI estudar, planejar 

e executar medidas que contribuam para o bem – estar do trabalhador na 

industria, como defesa dos salários dos operários, melhorias na habitação, 

nutrição e higiene, visando a valorização do homem e os incentivos a atividade 

produtora.  

Assim, no processo de produção e reprodução capitalista, o serviço 

social mesmo não possuindo caráter diretamente produtivo pode ser entendido 

como indispensável e facilitador do capital, pois realizava um trabalho de 

minimizar e acalmar a classe proletária e suas revoltas, sendo que para o 

capitalismo mantendo-os calmos facilitaria a continuidade deles no processo de 

produção. 

 

4.2 O rompimento com o Serviço Social tradicional conservador  

 

Desde a constituição das primeiras escolas de Serviço Social, 1936 e 

1937 até os anos de 1967 as práticas realizadas pela profissão de Serviço 

Social foram conservadoras, tratando somente o individuo sem considerar as 

influencias do meio social.  

A partir do ano de 1967 a categoria profissional passa a se organização 

com o intuito de realizar uma “renovação” profissional. O inicio desse processo 

ocorreu com a realização do Seminário de Araxá, que aconteceu de 19 a 26 de 

março de 1967. Os assuntos abordados nesse seminário foram relacionados a 

metodologia do Serviço Social que correspondesse com o desenvolvimento da 

sociedade. Foram discutidos sobre: Natureza do Serviço Social, seus objetivos 

e suas funções. 
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O ponto central dessa perspectiva é a tematização do Serviço Social 

como “interveniente, dinamizador e integrador, no processo de 

desenvolvimento”. O que caracterizou essa perspectiva foi a fundamentação 

que se utiliza para legitimar o papel e os procedimentos profissionais, passa a 

não aceitar a ordem sociopolítica e procura dar a profissão referencias e 

instrumentos que respondam as demandas apresentadas e seus limites. 

Estritamente reporta-se as concepções profissionais “tradicionais 

conservadoras”, mas não supera-os nem nega-os, e sim moderniza-os para 

deixá-los menos conservadores. Tendo em vista que foi durante o período da 

ditadura militar houve uma redução da expressão e representação dos 

assistentes sociais. 

Outro ato de organização profissional foi o Seminário de Teresópolis em 

1970. Foram discutidos nesse Seminário: Teoria do Diagnostico e da 

Intervenção Social; Diagnostico e Intervenção a Nível de Planejamento; 

Diagnostico e Intervenção a Nível de Administração e Diagnostico e 

Intervenção a Nível de Serviços Individuais, grupos, comunidades e 

populações. Este seminário teve sua reflexão centrada na necessidade de uma 

analise sobre a metodologia do serviço social frente a realidade brasileira. No 

texto deste seminário o que se encontra é o “coroamento” da transformação, a 

modernização realça sobre o tradicional conservador, neste momento a 

perspectiva modernizadora se afirma não só como concepção, como no 

seminário de Araxá, mas agora como uma pauta interventiva. Nesses períodos 

vão ser  considerados por Netto, 2007 como a perspectiva modernizadora. 

Caracterizada por uma incorporação de abordagens funcionalistas, 

estruturalistas, sistêmica, positivista a vertente modernizadora é voltada para 

uma melhoria do sistema, porem conservadora em uma perspectiva de 

ajustamento e integração.  

Após ocorreu os seminários de Sumaré (1978) e Alto da Boa Vista 

(1984) que representaram um deslocamento da perspectiva modernizadora, 

pois os profissionais procuravam outros suportes teóricos, todavia 

permaneceram em uma visão a-critica, utilizando-se da fenomenologia e 

cientificismo.  

Nestes dois seminários foram tratados especificamente sobre o 

questionamento teórico da profissão, os profissionais viam as ações realizadas 
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como defasadas, a consideraram como pobreza teórica. Foram nesses 

seminários que iniciou a vertente renovadora denominada reatualização do 

conservadorismo.  

A vertente da reatualização do conservadorismo recuperou o 

tradicionalismo da profissão e reatualizou-o com a Fenomenologia. A 

fenomenologia tem como objeto de estudo os fenômenos, com uma 

interpretação a nível de consciência, deslocando-o para estuda-lo e 

compreende-lo pela intencionalidade.  

O principal marco foi o livro “Possibilidades e Limites da Teoria do 

Serviço Social” de Anna Augusta de Almeida, qual traz uma proposta de idéias 

que constitui uma nova teoria profissional. Neste livro a autora recria o conceito 

de dialogo, de Paulo Freire, e aplica no Serviço Social, denominando que a 

metodologia dialógica se constitui como processo de ajuda psicossocial, onde a 

assistente social e cliente vão realizar troca de experiências.  

A reatualização do conservadorismo foi uma vertente que utilizou os 

componentes mais conservadores da profissão e os observou sob uma base 

teórico-metodológica que vinculava-se às referências do pensamento critico e 

dialético de origem marxiana. Para isso acontecer foi preciso deter “o ethos 

profissional tradicional” (NETTO, 2007) e suas implicações e configurar 

alternativa capaz de absorver as influências marxistas, precisava-se reatualizar 

o conservadorismo colocando-o em uma nova proposta aberta e em 

construção. Entretanto, esta vertente ocorre de forma muito superficial sem 

engajar uma mudança efetiva 

A terceira vertente foi a chamada Intenção de Ruptura, que ocorre 

principalmente com o Movimento de Reconceituação da profissão no ano de 

1965.                                                                                                             

No primeiro momento do movimento de reconceituação ainda em 1964 a 

profissão de serviço social estabelece as primeiras aproximações com o 

marxismo, devido as influências dos movimentos sociais de esquerda e de 

setores da igreja católica que eram vinculados a Teologia da Libertação. Esta 

aproximação foi superficial, através de obras de autores estruturalistas como 

Althusser, devido as dificuldades de acesso aos livros de Marx, tendo em vista 

a censura imposta pela ditadura. 
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Ainda neste período não houve ruptura com ideal conservador. Ainda 

insistia-se no controle das famílias pobres, através de intervenções de 

regulação de seus modos de vida, repressão e aconselhamento priorizando  

não a desmistificação, mas sim a psicologização das manifestações da questão 

social. 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social já tinha grandes 

iniciativas desde 1964 na America Latina, buscava a ruptura com o Serviço 

Social Tradicional, sendo que este não vinha mais de encontro com os anseios 

da profissão. 

A partir do anos 80, a organização dos Assistentes Sociais fez com 
que sua articulação com a luta dos trabalhadores e a produção 
marxista, a partir do pensamento de Marx onde pode-se dizer que foi 
a superação do marxismo vulgar, principalmente na obra de 
Iamamoto e Carvalho (1982). Então se iniciou o projeto de ruptura 
redefinindo a ética profissional possibilitando o amadurecimento do 
Serviço Social, principalmente por meio do pensamento de Marx e 
Gramsci, que influenciou o Novo Currículo do Serviço Social de 1984 
e o Código de Ética de 1986, dando um novo direcionamento a 
formação e a prática profissional (PINTO apud CAPELIN, 2014, p. 74)   

 
A partir do que era posto, nos anos de 1960 os profissionais foram 

tomando consciência crítica e então se libertando da alienação , onde negavam 

aquilo que historicamente tomavam por válido e correto. Tornaram-se críticos 

de sua prática, adquiriram condições de refletir, procurando a partir de agora 

desvendar o que estava posto a seus olhos, conhecendo a sua estrutura, 

captando a sua essência e não apenas conformando-se com o imediato e 

tratando-lhe também com ações imediatistas.  

A consciência crítica dos profissionais permitia que naquele momento, 

compreendessem a identidade profissional como sua prática no mundo 

capitalista que era contraditória e complexa indo além do individuo. Somente a 

partir da utilização da base crítica dos profissionais é que se conseguiu 

perceber o caráter conservador, subordinado e alienado de suas ações. 

O movimento de reconceituação do Serviço Social na America Latina 

possui alguns elementos como:  

· Análise da realidade brasileira; 

· Integração de elementos de análise social e econômica para 

entender a profissão conforme a realidade do país;  
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· Utilização do método científico contrariando a metodologia 

utilizada anteriormente; 

· Discutiram novas técnicas e novos objetivos para a profissão; 

· Propuseram que as praticas profissionais concretizassem 

princípios libertadores. 

A partir dos anos de 1980 inicia no Brasil, as primeiras produções de 

pós-graduação, que foram essencial para o amadurecimento da profissão, 

exemplo disso foi o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de 

Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, de 1982, verdadeiro divisor de águas, 

pois foi o primeiro trabalho que buscou, diretamente na obra de Karl Marx, as 

referências teóricas hegemônicas na literatura e no projeto profissional. Esses 

autores situaram o Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho, 

compreendendo este profissional enquanto trabalhador que vende sua mão-de-

obra para realizar enquanto tal, estando, assim, sujeito aos processos 

alienatórios e a exploração de seu trabalho. Da análise da teoria marxiana, 

desdobrou-se também a análise do Serviço Social desde suas plataformas até 

as suas condições de trabalho na sociedade capitalista.  

“O Serviço Social não ficou a reboque desses acontecimentos, 
impulsionando um processo de ruptura com o tradicionalismo 
profissional e seu ideário conservador. Tal processo condiciona, 
fundamentalmente, o horizonte de preocupações emergentes no 
âmbito do Serviço Social, exigindo novas respostas profissionais, o 
que derivou em significativas alterações nos campos do ensino, da 
pesquisa, da regulamentação da profissão e da organização político - 
corporativa dos assistentes sociais.”  
(IAMAMOTO, 2010, pag., 32). 

 

No ano de 1993 é elaborado o Código de Ética desse mesmo ano, neste 

código continha ações que confirmavam o previsto na Constituição Federal de 

1988 referente a garantia dos direitos civis, políticos e sociais para a 

população. 

Nesse mesmo ano também é instituída a LOAS – Lei Orgânica da 

Assistência Social que regulamentou a política de assistência no Brasil, 

constituía ainda grande aporte dos serviços dos cidadãos, a partir dessa lei fora 

criado o SUAS – Sistema Único de Assistência Social. 

Uma nova postura profissional passa a ser exercida, agora em favor das 

classes proletárias, lutando pela equidade e justiça social, pelos direitos 

humanos e por uma nova ordem societária. A postura somente executora 
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acaba dando espaço para outras competências profissionais, extremamente 

importantes e significativas, expressas no art. 4º, inciso II da Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei nº 8662 de 07/06/2003): 

 
Art. 4º São competências do Assistente Social: 
II – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil. 

 
Ao ser atribuído aos assistentes sociais as práticas de elaboração, 

coordenação execução e avaliação, retira do profissional a imagem de 

meramente executor, a partir desta Lei o profissional passa a desenvolver sua 

autonomia, deliberando suas próprias ações, e mesmo respeitando hierarquias 

agora possui um Projeto Ético Político Profissional que irá nortear sua ação 

profissional, tornado-o profissional com autonomia e munido de atribuições 

que, automaticamente, vão lhe demandar mais domínio das três dimensões 

constitutivas da profissão. 

Na segunda metade dos anos setenta, quando a ditadura militar começa 

a experimentar a sua erosão, faz-se sentir no Brasil as tendências de que, na 

reconceituação apontavam para uma critica radical ao tradicional conservador. 

Na passagem dos anos 1970 aos 1980 juntamente com um movimento 

operário–sindical pode-se viabilizar novas perspectivas para os assistentes 

sociais que lutavam pela ruptura com o tradicionalismo. Os profissionais 

assistentes sociais investiram fortemente em dois planos: na organização da 

categoria profissional e na formação acadêmica.  

Com relação a organização da categoria profissional, em pouco tempo 

fortaleceu a articulação nacional que tornou os Congressos Brasileiros de 

Assistente Sociais num órgão representativo da categoria profissional, com 

relação à formação acadêmica formou-se um currículo nacional e iniciaram as 

primeiras formações de pós-graduação.  

Atualmente a profissão de serviço social, conhecida com caráter 

interventivo, trabalha visando o direito social, civil e político do cidadão 

fazendo, principalmente, com que ele tenha acesso a todos os bens e serviços 

oferecidos pelo poder público e a todos os que lhes são garantidos em Lei. A 

profissão também passou a ser respeitada e reconhecida por sua prática crítica 

baseada em documentos que diferenciam positivamente a profissão.   
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Para Netto 2005: 

[...] a imagem da profissão hoje é reconhecida no plano acadêmico 
como área de produção de conhecimento, interagindo paritariamente 
com as ciências sociais e intervindo ativamente no plano da 
formulação de políticas públicas, [...] dispõe de hegemonia na 
produção teórica do campo profissional (resultado do forte 
investimento na pesquisa), desfruta de audiência acadêmica nacional 
e internacional e goza de respeitabilidade pública, inclusive por sua 
intervenção política [...]  

 

Nos anos de 1980 integrado ao sistema universitário, o Serviço Social 

Brasileiro desenvolveu uma perspectiva critica, tanto teórica quanto pratica que 

se constitui a partir da reconceituação, é adequado caracterizar o 

desenvolvimento de um “Serviço Social Critico”, no Brasil como resultado da 

reconceituação, comprometido com os interesses da população, preocupado 

com a qualidade acadêmica e com a interação junto as ciências sociais bem 

como operando fortemente na pesquisa.   

É esse “Serviço Social Critico” que vem mudando a imagem da 

profissão, que no Brasil contemporâneo expressa os ideais da reconceituação 

e que, sem esse movimento, tal Serviço Social não existiria. 

O Serviço Social vai se formando e tendo bases sólidas para as ações 

profissionais através do seu Projeto Ético Político Profissional, que se 

materializa, principalmente pelo Código de Ética Profissional, Lei de 

Regulamentação da Profissão, Dimensões Constitutivas da Profissão e Objeto 

Profissional. 

 

4.3 O projeto ético-político do Serviço Social 

 

 Primeiramente o que devemos levar em conta sobre projetos em uma 

sociedade de classes é o caráter político de toda e qualquer pratica. As 

praticas envolvem interesses sociais que se originam de mediações, 

contradições e conflitos na sociedade. O que as movimentam são as 

necessidades sociais que lançam os homens em atividades criadoras. 

Na sociedade em que vivemos o conflito de classes ocorre entre 

Burguesia e Proletariado. Então o projeto profissional do Serviço Social é 

também político pois como dissera Iamamoto, 1992 “ao tratar da pratica 
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profissional, uma dimensão política, definida pela inserção sociotécnica do 

serviço social entre os distintos e contraditórias interesses de classes. 

Mesmo que a pratica profissional do assistente social não se efetive 

como praxis produtiva no conjunto das relações sociais, se imprime uma 

direção através das ações profissionais baseadas pelo projeto profissional que 

a norteia. 

O projeto profissional por sua vez conecta-se a um determinado 
projeto societário cujo eixo central vincula-se aos rumos da sociedade 
como um todo – é a disputa entre projetos societários que determina, 
em ultima instancia, a transformação ou a perpetuação de uma dada 
ordem social. [...] Os projetos societários podem ser, em linhas gerais, 
transformadores ou conservadores. Entre os transformadores, há 
varias posições que tem a ver com as formas de transformação 
social. Assim, temos um pressuposto fundante do projeto ético-
político: a sua relação ineliminável com os projetos de transformação 
ou de conservação da ordem social. Dessa forma o projeto ético-
político do serviço social filia-se a um outro projeto de sociedade não 
se confundindo com ele.(TEIXEIRA e BRAZ, p.189).  
 

Assim sendo o projeto ético-político do serviço social brasileiro esta 

vinculado a um projeto de transformação da sociedade. Tal vinculação existe 

pela exigência que a própria dimensão política da profissão coloca. 

 O projeto ético-político do serviço social é claro e explicito quanto aos 

seus compromissos, possui como núcleo o reconhecimento da liberdade como 

valor ético central, compromisso com a autonomia e emancipação dos 

indivíduos sociais. 

Esse projeto possui elementos constitutivos e componentes que o 

materializam no processo social e histórico da profissão:  

 

O primeiro se relaciona com a explicitação de princípios e valores 
ético-político; o segundo se refere a matriz teórico-metodológica em 
que se ancora; o terceiro emana  da critica radical a ordem social 
vigente – a da sociedade do capital – que produz e reproduz a 
miséria ao mesmo tempo em que exibe uma produção monumental 
de riquezas; o quarto se manifesta nas lutas e posicionamentos 
políticos acumulados pela categoria através de suas formas coletivas 
de organização política em aliança com os setores mais progressista 
da sociedade brasileira.  
 
 

Esses elementos que constituem o projeto ético político possuem 

componentes que lhe dão efetividade, quais sejam: produção de 

conhecimentos, instâncias político-organizativas e dimensão jurídico-política.  
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Na atualidade pode-se encontrar profissionais que afirmam a 

inviabilidade do projeto ético-político, pois colocam que o projeto possui 

diretrizes que não vão poder serem efetivados na pratica profissional. Todavia 

isso pode ser negado pois mesmo diante das adversidades é que deve-se 

reafirmá-lo, tendo em vista que é nele que encontra-se as bases para enfrentar 

toda e qualquer dificuldade profissional. É necessário que seja enfrentado com 

competência profissional e consciência do significado político da nossa 

atuação.  

O projeto ético-político se materializa com: Código de Ética de 1993, 

Diretrizes Curriculares de 1996, Lei de Regulamentação da Profissão de 1993, 

Conhecimento Produzido, Práticas Profissionais e Legislações. No percurso 

histórico foram cinco Códigos de Ética do Serviço Social, conforme os períodos 

de 1947, 1965, 1975, 1986 e 1993. 

 

4.4 Os Códigos de Ética do Serviço Social 

 
Na história da profissão de Serviço Social, conforme foi se alterando 

suas metodologias de trabalho, fundamentos e técnicas foram também 

alterando os códigos de ética profissionais.  

Foram elaborados cinco códigos de ética, cada qual implementado 

diante do período que se apresentava e circunstâncias da atuação profissional. 

Foram nos anos de 1947, 1965, 1975, 1986 e 1993.  

O código de ética construído em 1947 vai definir como princípio maior a 

Lei de Deus como aquilo que rege a vida humana. A profissão exercia um 

caráter funcional ao capitalismo “tratava-se” a questão social sem questionar os 

motivos de sua existência. 

O código de ética construído em 1965 somará ao funcionalismo norte-

americano, não se fala ainda de ruptura com o conservadorismo. Reafirmará a 

moralidade, ligado a religiosidade, vai apresentar a idéia de integração social e 

correção dos desníveis sociais. 

O código de ética construído em 1975, foi elaborado após o movimento 

de reconceituação, entretanto não retratará os desdobramentos desta. 

Ocorrerá a chamada modernização do conservadorismo, trará “respostas” às 

demandas da população mas sem nenhuma efetividade da prática profissional. 
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O código de ética construído em 1986 trará expressões significativas 

com relação as conquistas e ganhos profissionais posteriores a 

Reconceituação, por meio da negação do conservadorismo e da neutralidade, 

além de haver a substituição de um profissional meramente executor para 

aquele que possuirá competência teórica, prática, técnica e política.  

O código de ética construído em 1993 trará as conquistas políticas da 

profissão, definiu as competências e atribuições dos assistentes sociais e 

principalmente vai regularizar os onze princípios fundamentais da profissão: 

· Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e 

plena expansão dos indivíduos sociais; 

 

· Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e 

do autoritarismo; 

 
· Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos 

civis, sociais e políticos e da riqueza socialmente produzida; 

 

· Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização 

da participação política e da riqueza socialmente produzida; 

 

· 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; 

· 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; 

 

· Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes 

profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, 

e compromisso com o constante aprimoramento intelectual; 
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· Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação-

exploração de classe, etnia e gênero; 

 

· Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais 

que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos 

trabalhadores; 

 

· Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

competência profissional; 

 

· Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem 

discriminar, por questão de inserção de classe social, gênero, 

etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição 

física. 

O Código de Ética de 1933 nos indica um rumo ético-político, um futuro 

almejado para o exercício profissional. Traz a afirmação do valor ético central 

que é o compromisso com a liberdade. Envolve-se com a autonomia, 

emancipação e expansão dos sujeitos sociais. 

Os princípios que constam no Código de Ética são como norteadores 

sobre como o profissional deve agir, tendo alguns compromissos. Desta forma, 

o Código de Ética foi criado para que seja utilizado dia a dia pelos profissionais, 

seguindo rigorosamente os direitos, deveres e princípios fundamentais contidos 

nele. 

O rumo ético-político traçado pelo Código de Ética de 1993 exige um 

profissional crítico e competente, requer investigação e negação do 

pragmatismo, fazer por fazer sem ter objetivos próprios da profissão, exige 

competência de não se contentar com o aparente, mas sim tornar-se crítico e 

buscar a gênese dos problemas sociais e consequentemente traçar estratégias 

de enfrentamento desses problemas.  

A partir da efetivação do projeto ético-político do Serviço Social, os 

profissionais passam a trabalhar e executar políticas sociais como já fora 

mencionado no sub-item anterior.  
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Todavia para que os profissionais possuam sua prática profissional 

realizada de forma comprometida, competente e com preceitos éticos a autora 

Marilda Iamamoto coloca que é imprescindível que estes possuam domínio das 

dimensões constitutivas da profissão, quais sejam: Teórico-metodológica, 

Ético-político e Técnico-operativo. 

 

4.5 As Dimensões Constitutivas da profissão de Serviço Social  

 

A profissão de Serviço Social após sua ruptura com as ações 

tradicionais e conservadoras, traça para sua categoria profissional pilares para 

se construir um novo processo de intervenção profissional. Um desses pilares 

foram as dimensões constitutivas da profissão que são: Teórico-metodológica, 

Ético-político e Técnico-operativo. Todavia, faz-se necessário que as 

dimensões sejam utilizadas de forma a complementar uma a outra, pois caso 

utilize-as de forma isolada corre-se o risco dos profissionais adentrarem no 

teoricismo, politicismo e tecnicismo. 

A primeira dimensão, Teórico-metodológica, diz respeito a apropriação 

teórica e metodológica do pensamento social que dêem abertura a novos 

caminhos profissionais com uma base teórica rigorosa. Afirma a necessidade 

de que somente através de fundamentação teórica poderá chegar a construção 

de alternativas para a ação profissional, no entanto precisa estar engajado a 

história dos sujeitos sociais através de uma pesquisa sobre sua realidade e 

participação de seus movimentos. Isso quer dizer que de nada vale a teoria 

existir sozinha é necessário o complemento das outras duas dimensões para 

que não se delimite ao teoricismo e não colocar em prática as teorias 

apreendidas. 

A segunda dimensão Ético-político, refere-se a ética e engajamento 

político da profissão. É o reconhecimento da dimensão política e suas 

implicações, pensada através da inserção nos movimentos organizados da 

sociedade.  Desde a ruptura com o serviço social tradicional conservador, a 

profissão assume diante do seu projeto ético-político uma incessante luta pelos 

direitos da classe trabalhadora e com essa classe construir uma sociedade 

com menos exclusão social e mais garantia de direitos. Mas, como já vimos a 

profissão acabou historicamente alimentando um caráter contraditório, pois a 
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profissão se vê no meio de interesses sociais diferentes, de classes distintas 

que estão em constante luta. Por isso a dimensão ético-político não pode estar 

atribuída isoladamente, é necessário sua complementação com a teoria e a 

prática para fazer jus ao seu caráter ético-político. 

A terceira dimensão, técnico-operativo, diz respeito ao aperfeiçoamento 

técnico e operativo como exigência para inserção qualificada do profissional no 

mercado de trabalho. Nesta dimensão se faz necessário a complementação 

com as demais dimensões para que não se adentre ao mero tecnicismo que 

era realizado no período conservador. É preciso que os profissionais se 

utilizem de práticas investigativas, instigantes, pesquisas, deslocamento até o 

local que onde será realizado a intervenção, para o conhecimento efetivo da 

sociedade e indivíduos com os quais serão traçados metas e objetivos para 

que ocorra a resolução da sua demanda social. 

 
4.6 As expressões da Questão Social enquanto objeto de 

intervenção da Profissão de Serviço Social 

 

No século XIX com o então modelo econômico capitalista instalado e a 

pobreza se elevando a índices altos, a população carente de acesso a seus 

direitos e de vida digna começa a se rebelar frente à situação precarizada e de 

exploração a qual está vivendo. 

As expressões da questão social surgem como resultante do modo de 

produção capitalista, quando a população pobre se vê desassistida pelos seus 

empregadores e também pelo poder público. Para essas demandas 

apresentadas e não mais aceitas pela população deu-se a expressão “questão 

social”.  

Segundo José Paulo Neto, a expressão questão social passa a ser 

utilizada na primeira metade do século XIX, a fim de caracterizar o processo de 

pauperização que se propagava, entendendo-se aqui que tal pauperismo se 

dava pela distribuição desigual da riqueza e apropriação privada dos meios de 

produção causados pelo capitalismo.  

Por questão social pode-se entender:  

Não é se não as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário 
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por 
parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da 



84 

 

vida social, da contradição entre proletariado e a burguesia, a qual 
passa exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da 
repressão. 
 

A industrialização que vai sendo implantada e acelerada sob o modo de 

produção capitalista, gera uma série de conseqüências no âmbito da 

sociedade. 

Os trabalhadores como vendedores livres de sua força de trabalho, vão 

sucumbindo a exploração desmedida do capital. Assim, nas formações 

econômica-social fundadas na dominância capitalista, pobreza e desigualdade 

estão intimamente vinculadas. 

Segundo Iamamoto e Carvalho, 1982, p. 77: 

 
É neste contexto que emerge a chamada “questão social”, o Serviço 
Social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na 
divisão social e  técnica do trabalho, tendo por pano de fundo o 
desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana, 
processos esses aqui apreendidos sob o ângulo das novas classes 
sociais emergentes, a constituição e expansão do proletariado e da 
burguesia industrial. É nesse contexto, em que se afirma a 
hegemonia do capital industrial e financeiro, que emerge, sob novas 
formas, a chamada “questão social”, a qual se torna a base de 
justificação desse tipo de profissional especializado.  
 
 

Devemos entender que a chamada “questão social”, a partir de 1980 tem 

uma interpretação diversa daquela da gênese do Serviço Social, que 

considerava a pobreza, o pauperismo, como uma questão natural, de uma 

escassez generalizada. Assim, qualifica-se a terminologia, dá-se um novo 

significado a ela. Netto (2006) diz que não estamos diante de uma “nova 

“questão social”, estamos confrontados com novas expressões da “questão 

social”. 

Segundo Josiane Santos, 2008, p. 29: 

 
No Serviço Social, frequentemente, a expressão encontra-se entre 
aspas, denotando um certo cuidado na sua adoção que se explica 
não somente pela origem conservadora da expressão, as aspas 
também foram adotadas como “solução” para o fato da “questão 
social” não poder ser alçada ao estatuto de uma categoria no sentido 
marxiano como “forma de ser”, e terminação de existência. 
 
 

O que se quer dizer com isso é que a “questão social” em si, a partir da 

concepção da autora, não existe na realidade, e assim sendo deve ser 
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entendida como um conceito, cuja natureza é reflexiva, intelectiva, e não como 

categoria. 

As categorias, para serem consideradas como tais, devem antes existir 

na realidade para que seja possível a sua abstração no âmbito do pensamento. 

Isto significa dizer que o que tem existência real não é uma “questão social” e 

sim suas expressões, determinadas pela desigualdade fundamental do modo 

de produção capitalista. 

A partir de 1848 os pensadores laicos vão discorrer sobre as 

manifestações imediatas da “questão social” como um fenômeno ineliminável, 

que podem no máximo segundo José Paulo Netto, 2009 “ser objeto de uma 

intervenção política limitada, para reduzi-las”. 

Segundo Montanõ, 2012, “a expressão “questão social” começa ser 

empregada maciçamente a partir da separação positivista, no pensamento 

conservador entre o econômico e o social”.  

As expressões da “questão social” são fenômenos autônomos, 

segmentados e passam a ser “tratadas” e enfrentadas através de ações 

filantrópicas. A pobreza é atribuída a causas individuais e comportamentais. 

Outra medida adotada é a repressão e reclusão dos pobres. Os pobres são 

considerados marginais e em situação de vadiagem e mendicância 

Apesar da expressão “questão social” não fazer parte dos estudos 

marxianos, verifica-se que esta vem expressar as contradições do sistema 

capitalista engendrados na sociedade, sobre à apropriação privada dos meios 

de produção e da riqueza socialmente produzida, à desigualdade social, 

exploração do capital sobre o trabalho e a luta de classes. Desta feita, segundo 

Iamamoto (2001, p. 11) todas essas relações “se encontram na base da 

exigência de políticas sociais públicas”. 

 
Historicamente, a questão social tem a ver com a emergência da 
classe operária e seu ingresso no cenário político, por meio das lutas 
desencadeadas em prol dos direitos atinentes ao trabalho, exigindo 
seu reconhecimento como classe pelo bloco do poder, e em especial, 
pelo Estado. Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado 
nas relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social 
para a esfera pública, exigindo a interferência do estado para o 
reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos 
sociais envolvidos. (IAMAMOTO, 2001, p.17 apud ALVES, 2009, p. 
29) 
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As expressões da questão social são configurações da sociedade e luta 

de classes, nela se junta uma dimensão fundamentalmente política, 

expressando seu inconformismo, rebeldia, indignação, expressando suas 

necessidades e demandas junto as classes dominantes e ao Estado. Tais 

demandas vão desde o acesso a direitos sociais, trabalho, políticas sociais de 

qualidades e universais, reforma agrária, retiradas e investidas aos direitos já 

conquistados, combate a opressão, resistência a criminalização das lutas entre 

outros. 

Segundo a autora Marilda Vilela Iamamoto ao falarmos de questão 

social falamos também de rebeldia, pois esse processo envolve sujeitos que 

resistem e se opõem a essa situação. 

É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, 
situados nesse terreno movidos por interesses sociais distintos, aos 
quais não é possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em 
sociedade (IAMAMOTO, 2003, p. 27) 
 

Assim sendo, para o profissional assistente social além de acolher as 

demandas sociais, estudá-las e propor estratégias de resolução das 

demandas, ainda cabe ao profissional se atentar ao presente a realidade na 

qual o sujeito se apresenta entender as dificuldades que perpassam uma 

sociedade num todo para poder elencar pontos que venham dar êxito quando 

colocada em prática.  

Como o objeto de intervenção profissional é aquilo que se quer conhecer 

e transformar, a partir do estágio curricular obrigatório esta acadêmica pode 

manter contato direto com seu objeto de intervenção. A prática de estágio 

ocorreu com crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente no município 

de Santa Cecília/SC. Este Serviço está elencado dentro do Serviço de 

Proteção Especializado de Alta Complexidade, serviço que é realizado em 

situações que os sujeitos se encontram em situação de risco e que não haja 

possibilidade de permanência dele na família biológica e extensa. 
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4.7 Instrumentais Técnico Operativos do Serviço Social 

 

Os instrumentais técnico-operativos são como um conjunto articulado de 

instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização da ação 

profissional. 

 Para a realização do processo de estágio foram utilizados os seguintes 

instrumentais: 

Visita Domiciliar: é uma prática profissional, investigativa ou de 

atendimento, realizada por profissionais, junto ao indivíduo em seu próprio 

meio social ou familiar. Com a finalidade guiada por um planejamento ou roteiro 

preliminar, a fim de fazer um acompanhamento de observar o indivíduo no seu 

meio social e suas condições de moradia.  

Geralmente é realizada, após uma entrevista, apenas quando de fato 

necessária e de acordo com o usuário muitas vezes se faz necessário prévio 

agendamento para evitar invasão de privacidade. Será realizada a utilização 

das informações coletadas nas entrevistas, mas com ênfase na capacidade de 

observação para leitura das condições sócio-econômicas e culturais de vida. 

Reunião: é o encontro de duas ou mais pessoas com propósito de 

discutir algum tema ou realizar alguma atividade. Uma reunião tem geralmente 

como tema de discussão negócios ou assuntos comunitários. Nas 

organizações as reuniões são importantes eventos para contato pessoal 

e comunicação entre os coparticipantes. 

Observação: consiste na ação de perceber, conhecer um fato que ajude 

explicar a compreensão do objeto de trabalho. Um processo mental e ao 

mesmo tempo técnico. Importante nos momentos de decisão precisa ter 

segurança fixando-se no objetivo a alcançar. 

Acompanhamento Social – Procedimento técnico de caráter 

continuado, e por período determinado, no qual é necessário que haja vínculo 

entre o profissional e o sujeito social. Sua finalidade é o acompanhamento 

sócio-familiar quando detectado na entrevista a necessidade de se fazer 

encaminhamentos diversificados. 

Entrevista: Técnica utilizada pelos profissionais do Serviço Social junto 

aos usuários para levantamento e registro de informações. Esta técnica visa 

compor a história de vida, definir procedimentos metodológicos, e colaborar no 
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diagnóstico social. A entrevista é um instrumento de trabalho do assistente 

social, através dela é possível produzir confrontos de conhecimentos e 

objetivos. 

Relatórios: documento de registro de informações, observações, 

pesquisas, investigações, fatos e que varia de acordo com o assunto e a 

finalidade, capaz de subsidiar decisões. 

Para Magalhães(2003), é um instrumento de comunicação escrita cujo 

objetivo é a descrição ou o relato do que foi possível conhecer por meio das 

entrevistas, visitas domiciliares, grupos, reuniões, pesquisas etc; 

O relatório também apresenta informações sobre providências tomadas 

e justifica encaminhamentos.  Ele é a exposição pormenorizada de todo o 

trabalho realizado.  

Encaminhamentos: É um procedimento de articulação da necessidade 

do usuário com a oferta de serviços oferecidos, sendo que os 

encaminhamentos devem ser sempre formais, seja para a rede 

socioassistencial, seja para outras políticas. Quando necessário, deve ser 

procedido de contato com o serviço de destino para contribuir com a efetivação 

do encaminhamento e sucedido de contato para o retorno da informação.  

Os encaminhamentos são peça fundamental para que o trabalho do 

assistente social seja efetivado, por exemplo, se o programa está relacionado à 

inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, é necessário 

articular vagas nas empresas privadas ou instituições governamentais e não-

governamentais. Além de incluir no mercado de trabalho, o assistente social 

deverá também proporcionar aos usuários do programa, cursos de capacitação 

profissional, neste caso a articulação através das redes se faz imprescindível.  

 

4.8 Política Social por segmento Criança e Adolescente 

 
Uma retrospectiva histórica permite fazer uma análise sobre os 

tratamentos e conceitos que as crianças e adolescentes recebiam durante os 

períodos históricos.  

Durante parte da Idade Média, as crianças e adolescentes eram 

consideradas “pequenos adultos”, sem estatuto social e autonomia. Havia entre 
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adultos e crianças relacionamentos sem distinções, sem acreditar na existência 

da inocência. 

Durante o século XX as ações e atendimentos voltadas para o segmento 

populacional da criança e adolescente são alterados. A principal mudança foi a 

transição do país para um Estado Democrático de Direito, na Constituição 

Federal de 1988 foi redefinida as prioridades que o Estado deveria dar para as 

questões da infância e adolescência. 

Relacionado diretamente às crianças e adolescentes foi incluído na Lei 

maior o art. 227, Capítulo VII, composto por sete incisos. 

O referido artigo coloca a criança e adolescente como prioridade 

absoluta e como dever da família, Estado e sociedade de cuidá-los e protegê-

los. 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com  absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.” (Brasil, 1988). 
 

Em 1989 foi adotada pela Assembléia das Nações Unidas e ratificada 

pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, a Convenção sobre os Direitos das 

Crianças e Adolescentes.  

Dentre vários artigos desta Convenção que prevêem o direito à 

convivência familiar, destaca-se os artigos 9º e 20º que estão diretamente 

relacionados à temática, sobre o direito da criança e adolescente em ser 

mantido no seio de sua família. 

Eles estabelecem que os Estados signatários devam zelar pelo convívio 

da criança com sua família, salvo quando houver determinação judiciária 

contrária, visando ao interesse maior da criança. Em casos de impossibilidade 

de permanência em sua família, as crianças têm direito à proteção e à 

assistência especial do Estado que se compromete a viabilizar cuidados 

alternativos para a sua proteção, respeitando seus valores culturais, crenças e 

etnia. 

 

1. As crianças privadas temporária ou permanentemente do seu seio 
familiar, ou cujo interesse maior exija que não permaneçam nesse 
meio, terão direito à proteção e à assistência especiais do Estado. 2. 
Os Estados-Partes garantirão, de acordo com suas leis nacionais, 
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cuidados alternativos para essas crianças. 3. Esses cuidados podem 
incluir a colocação em lares de adoção, a Kafalah do direito islâmico, 
a adoção ou, caso necessário a colocação em instituições adequadas 
de proteção. Ao serem consideradas as soluções, deve-se dar 
especial atenção à origem étnica, religiosa, cultural e linguística da 
criança, bem como à conveniência da continuidade de sua educação” 
(ONU, 1989). 

 

É a partir desse contexto nacional e internacional que os movimentos 

sociais reivindicam a promulgação do art. 227 da CF/88, culminando na criação 

da Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, grande 

conquista que elege a criança e adolescente com prioridade e elenca todos os 

seus direitos e deveres em uma Lei única para esse fim. 

A partir do ECA vai ser implementado a Doutrina da Proteção Integral, 

neste paradigma as crianças e adolescentes passam a gozar de direitos 

especiais e prioritários de proteção, tendo em vista sua condição peculiar de 

desenvolvimento. A proteção integral tem como fundamento: 

A concepção de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos 
frente a família, a sociedade e ao Estado, rompe com a idéia de que 
são simples objetos de intervenção no mundo adulto, colocando-os 
como titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem 
como de direitos especiais decorrentes da situação de seres em 
desenvolvimento (BERNARDI, 2005). 
 

Diante da Doutrina da Proteção Integral utiliza-se um novo conceito 

sobre o atendimento a infância e juventude, que passou a adotar a concepção 

de que todas as crianças e todos os adolescentes são sujeitos de direitos, 

independentemente de suas condições sociais. Desta forma não mais seria 

demandatário apenas a criança/adolescente em situação irregular, mas sim 

todos em fase de desenvolvimento, ou seja, até os dezoito anos e em casos 

excepcionais até os vinte e um anos. 

As crianças e adolescentes considerados como sujeitos de direitos vão 

ter garantidos os direitos a vida, a saúde, a alimentação, a profissionalização, 

ao esporte, ao lazer, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 

convivência familiar e comunitária. 

Depois da implantação do ECA o conceito de família é  ampliado, e elas 

vão ser compreendidas como corresponsáveis em suprir as necessidades das 

crianças e adolescentes, a corresponsabilidade surge pois o poder público 

reconhece também a sua responsabilidade em desenvolver políticas públicas 

voltadas para este segmento e suas famílias.  
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Passa a ser dever da família, Estado e sociedade assegurar os direitos 

previstos na Lei às crianças e adolescentes, no caso de violação desses 

direitos por essas instâncias o ECA ainda prevê medidas de proteção, como 

encaminhamentos à programas de auxílio à família, acolhimento institucional e 

colocação em família substituta. 

Juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi implantado 

um Sistema de Garantia de Direitos que corresponde a um conjunto articulado 

de pessoas e instituições que atuam na efetivação dos direitos infanto-juvenis, 

dentre eles podemos citar: Conselho Municipal do Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, Juiz da Infância e da Juventude, 

Promotor da Infância e da Juventude, Professores e Diretores das Escolas, 

Entidades Governamentais e não Governamentais de atendimento a Crianças 

e Adolescentes e as Famílias. 

Pode-se observar que o sistema de garantia de direitos não exige que 

apenas um órgão, instituição ou pessoa possua a responsabilidade pela 

solução de problemas ou decisões referente a criança e o adolescente. 

Conforme encontra-se no artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente “ é 

dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente”. 

Vale ressaltar que também fora criado o Conselho Tutelar, que é um 

órgão autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA. Deve existir em todos 

os municípios ao menos um órgão integrante da administração pública local, 

que deverá ser composto por cinco membros, escolhidos pela população. As 

atribuições do Conselho Tutelar vão ser “atender as crianças e aplicar quando 

necessário as medidas protetivas pertinentes; atender e aconselhar os pais ou 

responsáveis; requisitar serviços públicos; encaminhar ao Ministério Público 

notícia de fato que infere os direitos das crianças e dos adolescentes entre 

outros. 

Outra modificação importante foi a readequação do sistema judiciário, 

passando haver a Justiça da Infância e da Juventude que são varas 

especializadas e exclusivas da infância e da juventude, podendo o Poder 

Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-

las de infra-estrutura e dispor sobre o atendimento inclusive em plantões. 
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Ainda há o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente que é um órgão deliberativo e fiscalizador da política de defesa 

dos direitos das crianças e dos adolescentes, que regulamenta e fiscaliza a 

execução de ações pertinentes a este segmento. 

No que tange a Leis e documentos que foram elaborados para auxiliar 

as atuações profissionais em Serviços de Acolhimento Institucional podemos 

citar o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária, Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e a Lei nº 12.010 – 

Nova Lei de Adoção. 

No ano de 2006 vai ser promulgado o Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes a Convivência 

Familiar e Comunitária, visando primordialmente investir na preservação dos 

vínculos familiares e comunitários, tendo em vista e entendendo que a família é 

o lugar privilegiado para o desenvolvimento integral das crianças e 

adolescentes para romper com a cultura de que o acolhimento institucional 

ocorre pelas condições de pobreza, conforme coloca-nos o artigo 23 do ECA “A 

falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 

perda ou a suspensão do poder familiar”. 

Este plano vai trazer preceitos importantes como: não discriminação, 

interesses superior da criança, direito ao pleno desenvolvimento e respeito a 

opinião da criança e adolescente. Ressalta a importância da convivência 

familiar e comunitária para um desenvolvimento saudável da criança e do 

adolescente e passa a responsabilizar o Estado e a família como 

coparticipantes na proteção e cuidado dos sujeitos. Ao responsabilizar também 

o Estado acaba incentivando a criação de programas e projetos de auxilio e 

proteção a família.  

No ano de 2009 foi aprovado as Orientações Técnicas dos Serviços de 

Acolhimento para Criança e Adolescentes com a finalidade de regulamentar a 

organização e oferta de serviços de acolhimento. O documento traz parâmetros 

e orientações de funcionamento e quais os procedimentos técnicos 

fundamentais para a profissionalização desse serviço. Ressalta a importância 

do atendimento individualizado e em pequenos grupos, apresentando 

estratégias para novas metodologias de trabalho com crianças e adolescentes 



93 

 

e suas famílias. Torna-se como referência ao reconhecer que os profissionais 

que atuam nos serviços de acolhimentos sejam obrigatoriamente selecionados 

e capacitados. 

Nesse mesmo ano foi aprovada a Lei nº 12.010, conhecida como Nova 

Lei de Adoção. A partir dessa Lei os juízes justificam e fundamentam a entrada 

e saída de crianças e adolescentes nos acolhimentos e definem um prazo de 

seis meses para reavaliar a sua permanência. Essa Lei garante a revisão e 

avaliação do sistema de proteção e da real necessidade da medida protetiva. 

Outra inovação foi a fixação do tempo máximo de dois anos para permanência 

no acolhimento institucional, caso exceda esse prazo as autoridades judiciárias 

deverão justificar o motivo. Essa delimitação de prazo de permanência garante 

que não haja demora excessiva no andamento dos processos e acolhimento 

das crianças e adolescentes, assegurando que o direito de conviver em família, 

biológica ou substituta, seja privilegiado ao invés de permanência em um 

serviço de acolhimento. 

A Lei 12.010 elabora e torna obrigatório o preenchimento do Plano 

Individual de Atendimento (PIA), documento onde constará todas as 

informações e objetivo do atendimento em relação as crianças, adolescentes e 

suas famílias visando somar esforços para dar uma solução efetiva para cada 

caso.  

A elaboração do PIA deve seguir três etapas: coleta de informações 

específicas sobre cada caso (história pessoal e outras informações como 

diagnósticos, entrevistas com familiares e contatos com a rede 

socioassistencial), discussão do caso e definição de encaminhamentos a curto, 

médio e longo prazo.   

 

4.9 Contextualização da prática de estágio 

 
Entende-se o estágio como um processo importante para que o 

acadêmico inicie suas ações em contato com a realidade social, são as 

primeiras intervenções profissionais do Assistente Social. 

O processo de estágio desta acadêmica se realizou no Serviço de 

Acolhimento Institucional do município de Santa Cecília/SC no período 
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compreendido entre junho/2014 à agosto/2016. O público alvo de intervenção 

foram as crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias. 

Num primeiro momento do processo de estágio realizou-se uma 

aproximação e observação do local de estágio e das atribuições da instituição e 

da equipe técnica que compõe a casa-lar. Neste período o estágio não envolvia 

participação da estagiária nas decisões e intervenções, somente observava-se 

qual era o papel do Assistente Social e as atribuições que lhe eram conferidas. 

Destaca-se a importância desse processo tendo em vista que o acadêmico 

necessita de uma apreensão da realidade onde realizará sua intervenção a fim 

de, elaborar um planejamento para atuação. 

 No segundo momento do processo de estágio, a estagiária iniciou 

seus procedimentos de intervenção através do Projeto “Minha Infância 

Fotografada”. Este projeto consistia na elaboração de um álbum para cada 

criança e adolescente, tinha como objetivo proporcionar que cada crianças e 

adolescente pudesse entrar em contato, conhecer e registrar sua história de 

vida. Através dessa atividade eram realizadas escutas qualificadas, entrevistas 

e busca de informações sobre as crianças e adolescentes, motivos que os 

levaram ao acolhimento, situação familiar em que viviam, quais eram os tipos 

de violência que sofriam entre outros. 

O projeto minha infância fotografada não obteve o êxito esperado, pois 

as crianças e adolescentes não aderiram positivamente a proposta de trabalho. 

A estagiária então mudou a metodologia de intervenção passando a elaborar 

atividades educativas principalmente com as crianças para poder criar 

vinculação e estabelecer uma relação de confiança entre a criança e a 

estagiária. Com os adolescentes a metodologia passou a ser através de 

entrevistas e encaminhamentos. Nesse período havia um número limitado de 

crianças e adolescentes atendidos e a intervenção era realizada somente com 

eles sem estabelecer relação com a família e outras instituições. 

No terceiro momento do processo de estágio, a estagiária passou a 

obter autonomia de trabalho dentro da instituição. Desta forma, além de 

atender individualmente cada criança, eram realizados seus encaminhamentos. 

Também passou a ser responsabilidade da estagiária a elaboração de 

documentos referente as crianças e adolescentes que eram atendidas por ela, 
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mas iniciou também um trabalho de conhecimento sobre a história e situação 

processual das demais crianças e adolescentes acolhidos.  

Iniciou uma intervenção com as famílias das crianças o que era 

fundamental, pois além das crianças, as famílias necessariamente precisavam 

ser encaminhadas, orientadas e preparadas para um possível retorno das 

crianças e adolescentes. Eram realizadas visitas domiciliares, 

acompanhamento social, contatos colaterais e encaminhamento das famílias 

para os serviços da rede socioassistencial. 

A evolução das competências da estagiária dentro do processo de 

estágio foi importante, pois, desenvolveu na acadêmica a autonomia 

profissional, o entendimento sobre a intervenção profissional conforme seus 

preceitos éticos e políticos sem ultrapassar os limites da sua profissão que 

venham a interferir na atuação dos demais profissionais. Despertou uma 

consciência crítica sobre a realidade para que não haja uma responsabilização 

somente da família. Também foi de grande valia por poder proporcionar 

conhecimento e vivência do trabalho intersetorial, ou seja, onde há uma troca 

de experiências e conhecimentos entre a rede de serviços socioassistenciais, 

visando o bem estar dos sujeitos sociais. 

Vale ressaltar que o processo de estágio teve seus momentos 

prazerosos e com grande êxito, mas também apresentou falhas e momentos 

errôneos. Isso se dá pois, o processo de estágio é um aprendizado e nele 

pode-se naturalmente haver erros que posteriormente serão apreendidos e 

modificados. 

A intervenção realizada nessa área deve ser cautelosa para que não 

haja revitimização da criança/adolescente acolhido. Com as famílias dos 

acolhidos também é necessário uma intervenção cuidadosa, mostrando-se 

interessada em auxiliar e dar o apoio necessário para sua melhora e 

consequentemente o retorno da criança/adolescente à família. 

A falta ou dificuldade de acesso a direitos sociais fazem com que a 

população passem por uma situação de risco social. Assim também ocorre com 

as crianças e adolescente, a partir do momento que não são garantidos os 

seus direitos considera-se que esta se encontra em risco social, com 

possibilidade de vir a ocasionar um acolhimento institucional.  
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É nessa realidade que o Assistente irá empenhar sua intervenção 

profissional, a fim de transformar a realidade dos sujeitos sociais, garantir os 

direitos sociais das famílias e das crianças e adolescentes. A atuação deverá 

sempre visar o desacolhimento da criança rápido e ágil, mas, de forma segura 

e protetiva sem que haja uma nova violação de direitos. 

A título de informação e conhecimento para análise da realidade das 

famílias das crianças e adolescentes acolhidos, trago uma pesquisa realizada 

por esta acadêmica no Serviço de Acolhimento de Santa Cecília/SC, no ano de 

2015, e que, resultou como complementação valiosa ao processo de estágio. 

Desenvolvido. 

A presente pesquisa foi realizada em virtude da necessidade de 

conhecer a realidade social das famílias das crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento no município de Santa Cecília, evidenciando assim os 

principais motivos que levaram ao acolhimento das crianças e adolescentes no 

período de julho a agosto de 2015. Essa demanda preocupa os serviços 

públicos envolvidos com o caso, visto ser uma demanda grande em relação ao 

número de habitantes do município.  

O Serviço de Acolhimento da referida cidade existe desde o ano de 

2007, e jamais fora mobilizado algum projeto ou programa a fim de conhecer e 

refletir sobre a situação familiar de cada criança/adolescente que passam por 

essa angustiante e desconfortável medida de proteção. 

Nesse sentido acredita-se ser necessário conhecer a realidade em que 

está inserida a criança ou adolescente, a fim de apresentar propostas de 

intervenção nessas famílias, para facilitar sua reconstrução e possibilitar uma 

agilidade na reinserção familiar da criança/adolescente acolhido. 

A pesquisa foi realizada com os pais das crianças e adolescentes que 

estavam acolhidos no mês de agosto de 2015. No momento da pesquisa 

estavam acolhidos na casa-lar 10 crianças e adolescentes. Vale ressaltar que 8 

dessas crianças já retornaram para a família ou foram encaminhadas à adoção. 

 

Gráfico 1: Gênero dos entrevistados: 

Referente ao gênero dos pais das crianças e adolescentes acolhidos, no 

Município de Santa Cecília obteve- se que 50% são do gênero Masculino e os 

outros 50% são do gênero Feminino. 
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O dado explicitado denota que está sendo rompido com o paradigma de 

que somente as mulheres eram responsáveis pelo cuidado com os filhos. 

Atualmente os deveres e cuidados relacionados aos filhos estão sendo 

divididos em igualdade entre os dois genitores. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 2: Idade dos entrevistados 

 

O gráfico 2 demonstra que, 25% dos entrevistados tem idade entre 17 á 

25 anos, 25% tem entre 26 á 35 anos e 50% têm idade acima de 35 anos. 

Apesar de, atualmente, haver no mundo campanhas e trabalhos sociais 

relacionados à conscientização com relação à gravidez precoce, o gráfico 

abaixo mostra-nos que a gravidez em pais com idade abaixo de 35 anos é 

grande. Esses genitores com baixa escolaridade, conforme é apresentado no 

gráfico 3, provavelmente após terem filhos, a necessidade de trabalhar 

aumenta, impedindo que haja tempo para que dêem continuidade nos estudos. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade

17 à 25 anos

26 à 35 anos

Acima de 35 anos



99 

 

Gráfico 3. Escolaridade dos entrevistados 

Relativo ao grau de escolaridade dos entrevistados obteve- se que, 

100% dos entrevistados tem apenas o Ensino Fundamental, Analfabetos, 

Médio e superior corresponde a 0%. 

Neste item, ao comparar o resultado por gênero, tem-se que o baixo 

grau de escolaridade é igual, 50% dos homens e 50% das mulheres.  

Os dados confirmam a situação de vulnerabilidade e risco social, que 

tem a pouca escolarização como agravante e como conseqüência. 
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Gráfico 4.  Filhos com idade escolar frequentando a escola 

Observa- se que 50% dos filhos com idade escolar frequentam a escola 

e 50% não frequentam a escola. 

A questão do gráfico 4, era direcionada não somente aos filhos em 

regime de acolhimento, mas sim a todos os filhos que estivessem em idade 

escolar. 

O percentual colocado é assustador, pois, a situação dos pais acaba se 

repetindo. Na maioria dos casos os pais acrescentam que os filhos não estão 

estudando pela necessidade de trabalhar. O que afirma a necessidade de 

criação de políticas públicas direcionadas à importância da escola, da 

profissionalização. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 5: Renda familiar dos entrevistados 

Referente a renda dos entrevistados  nota- se que 50% ganham até um 

salário e 50% até dois salários, e 0% acima de dois salários. 

Com relação a renda das famílias percebe-se que as rendas são quase 

que insuficientes para a mantença dos mínimos de sobrevivência. A 

composição das famílias entrevistadas são de três à mais que três integrantes.  

Desse modo verifica-se que as situações de vulnerabilidades geralmente 

se acarretam nesse item, por mais que conforme colocado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente que a carência de recursos materiais não pode ser 

motivo para o acolhimento institucional e perda do poder familiar, a renda 

familiar baixa é um quesito fundamental para a sustentação e garantia dos 

mínimos sociais básicos para uma família.  

Ainda, aqui se considera relevante o que foi apresentado no gráfico 3, 

pessoas com baixa escolaridade, infelizmente, acabam tendo que submeter-se 

à serviços que apresentam maiores e cansativas jornadas de trabalho com um 

salário abaixo do merecido. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 6: Benefício recebido pela família 

Observa- se que referente a benefícios 50% das famílias recebem algum 

beneficio e 50% não recebem nenhum tipo de beneficio. 

Apesar das rendas familiares apresentarem-se baixas, apenas 50 % das 

famílias entrevistadas declaram-se incluídos em algum programa social que 

possibilite a complementação da renda e/ou auxilie quanto às questões 

materiais. 

Na aplicação do questionário não foram perguntadas as razões da não 

inclusão. Porém, sabe-se que alguns fatores limitam o acesso aos programas 

sociais: não alcançam direitos, são seletivos e limitam o número de vagas, 

muitas vezes não chegam ao conhecimento dos respectivos públicos-alvos, 

aspectos burocráticos e mesmo materiais impedem o acesso. 

Destaca-se que o acesso à renda é essencial, na medida em que os 

entrevistados necessitam alterar o seu modo de vida para construir uma nova 

dinâmica, capaz de propiciar condições para suprir as necessidades básicas da 

família e acolher as crianças/adolescentes novamente.  

Na busca por melhoria na situação socioeconômica, a renda pode ser 
fortalecida com benefícios oriundos de programas de assistência 
social. 
Ressalte-se, entretanto, que o desenvolvimento de trabalho social 
com vistas a fortalecer potencialidades dos sujeitos e buscar a 
autonomia da família se faz essencial para que eventual dependência 
de programas de assistência social, focalizados, não substitua o 
acesso ao direito social ao trabalho e à renda, para o provimento, o 
alcance da independência e a manutenção da vida com dignidade. 
(FÁVERO, et al, 2008) 
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Gráfico 7: Composição familiar dos entrevistados 

Tendo em vista a composição familiar, observamos que 25% são de 

duas à quatro pessoas, 75% de cinco à sete pessoas e 0% de oito à doze ou 

acima de doze. 

Os dados sobre o número de pessoas na moradia, contando com o 

gráfico 8, apontam para um alto índice de habitantes no mesmo espaço físico. 

O item aqui demonstrado aponta novamente para a dificuldade das 

famílias em prover as necessidades básicas de um indivíduo. Tendo em vista 

que as famílias recebem de um à dois salários mínimos, a renda torna-se 

escassa para a mantença de uma família numerosa. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 8: Arranjo familiar dos entrevistados 

Em vista das informações apresentadas vê-se que 50% do arranjo 

familiar são monoparental e os outros 50% de segunda união. 

O gráfico 9 apresenta como são os arranjos familiares da 

criança/adolescente acolhido, 50% relatam que são monoparental, ou seja, as 

crianças viviam somente com um dos genitores e os outros 50 % de segunda 

união, que seja com um dos genitores e padrasto ou madrasta. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 9: Condição habitacional dos entrevistados 

Referente à condição habitacional dos entrevistados conclui-se que 50% 

das famílias moram em casa própria, 50% em casa cedida e 0% pagam 

aluguel. 

Aqui, verifica-se que os genitores ao menos não têm custos com aluguel. 

As casas em 50 % das famílias são próprias e 50 % moram em residências 

cedidas por algum parente. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 10. Tipo de moradia  

O gráfico 11 aponta que 100% das famílias entrevistadas moram em 

casas de madeira. As respostas foram complementadas, e calculadas somam 

um total de 75% das residências, que são edificadas em madeira, já receberam 

ou estão em processo de recebimento de alguma reforma com materiais 

fornecidos pelo poder público. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 11. Instalação sanitária 

Tendo em vista os aspectos apresentados observou- se que 75% das 

famílias possui instalação sanitária em suas residências e 25% não possui 

instalação sanitária. Aqui verifica-se mesmo com todos os avanços, 

relacionados à direitos humanos e assistência social, ainda há famílias que 

sofrem com a falta de instalação sanitária. O genitor que relatou não possuir 

instalação sanitária relata que utiliza “patente”. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 12. Água potável encanada e energia elétrica 

Quanto à infra-estrutura das moradias verifica-se que 75% das 

residências contam com água potável encanada e energia elétrica e 25% 

somente água potável.  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 13. Quantidade de peças da moradia  

Percebemos que 25% das moradias tem apenas duas peças, 25% 

quatro peças, 50% três peças, 0% corresponde de cinco ou acima de cinco 

peças. As residências na sua maioria possuem um número bom de cômodos 

na residência, fator benéfico para que se possa receber uma criança 

novamente, tendo o conforto e privacidade necessários. 
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Gráfico 14. Motivo do acolhimento do(s) filho(s) 

Levando-se em conta o que foi pesquisado concluímos que 25% dos 

filhos foram acolhidos por agressão física, 25% por abuso sexual e 50% por 

negligência.  

A negligência ainda está sendo o maior fator para acolhimento das 

crianças e adolescentes no município de Santa Cecília/SC.  

Observa-se que o significativo percentual de respostas sobre negligência 

por parte da família, como motivo principal da causa do abrigamento, pode não 

refletir a real causa dessa medida, tendo em vista as dificuldades existentes 

para distinguir entre o descuido intencional e uma situação de precariedade 

socioeconômica que pode ser determinante para a ausência de possibilidades 

de efetivação dos cuidados necessários. Assim, nesta resposta, há que se 

considerar que a fala do entrevistado deve ter refletido, ora a própria visão, ora 

a interpretação do Judiciário, ora do Conselho Tutelar, ou do Abrigo, ou de um 

denunciante etc. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 15. Filhos que estão ou passaram pelo regime de acolhimento 

 

A questão do gráfico 15 refletia no número de filhos que estão ou que já 

passaram pelo acolhimento mas já tiveram retorno para a família extensa. 

O número de filhos em regime de acolhimento é um dado importante 

para verificar se os motivos dos acolhimentos estão sendo os mesmos, se a 

situação está se repetindo. Assim é facilitado o serviço dos técnicos 

responsáveis com a família. 

Ressalto que no item 4 era um grupo de irmãos que foram acolhidos 

juntos em um mesmo momento, portanto por um mesmo motivo. Já o item 2 

filhos, eles foram acolhidos juntos. Um deles retornou para família do pai e o 

outro irmão permaneceu no acolhimento por falta de parentes aptos a recebê-

lo. Obs. Os filhos eram de pais diferentes. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 16. Entendimento sobre o acolhimento do(s) filho(s) 

Referente ao motivo do acolhimento de seus filhos, 100% dos 

entrevistados teve entendimento correto e necessário. No sentido de que lhes 

foram explicado o motivo pelo qual seus filhos estavam acolhidos. Relatam que 

a Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento ou Conselho Tutelar lhes 

explicaram o porque precisou-se acolher as crianças e adolescentes.  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 17. Motivo do acolhimento  

Com base ao que foi passado para as famílias entrevistadas, 75% das 

famílias acreditaram que foi verdadeiro, que realmente ocorreu o motivo pelo 

qual seus filhos foram acolhidos e 25% não acreditaram nos motivos que lhes 

foram repassados, acredita que haveria sim outras formas de manutenção das 

crianças na família.  

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 18. Atendimentos após o acolhimento 

 

Das famílias que tiveram seus filhos acolhidos 75% delas declaram que 

recebem os atendimentos necessários após o acolhimento, 25% relatam que 

os atendimentos são realizados razoavelmente, que somente recebem 

atendimento quando procuram. 

O atendimento junto as famílias por parte da Equipe Técnica da Casa-

Lar é algo fundamental, pois apesar da maior preocupação ser a 

criança/adolescente que foi acolhido, os pais também precisam de auxílio, 

inicialmente para que entendam os motivos que levaram ao acolhimento e que 

recebam conforto emocional, até porque não é fácil para ninguém que seu filho 

seja levado para uma instituição. Passado esse período de entendimento e 

conformação é necessário que os técnicos vão em busca das famílias para 

ajudá-las a se reerguer visando sempre o retorno da criança ao lar. 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 19. Acesso aos serviços e programas do município 

Referente aos programas e serviços disponibilizados pelo Município, 

100% das famílias tem acesso facilitado quando sentem dificuldades ou 

precisam acessar os mesmos. 

Os encaminhamentos da família para acesso aos serviços após o 

acolhimento têm um andamento melhor, pois a criança acolhida tem 

preferência. Mas o questionamento que fica é será que antes do acolhimento 

dos filhos essa família foi atendida prontamente em todos os serviços que ela 

procurou? 

Talvez se tivesse sido não iria passar pelo processo de acolhimento dos 

filhos. Uma família que é acompanhada e assistida pelas Políticas Públicas do 

município não teria os filhos acolhidos. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.10 Caracterização sobre Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes 

 

A institucionalização de crianças e adolescentes ocorre desde o período 

colonial. Durante o século XVII devido o aumento da população era comum se 

deparar com muitas crianças e adolescentes na rua muitas vezes mortos e 

outras sendo alimento de animais, devido ao tratamento que consideravam 

adultos e crianças com o mesmo comportamento, não sendo considerados a 

criança e o adolescente como seres em desenvolvimento. Como forma de 

evitar e amenizar a situação precária de atendimento as crianças e 

adolescentes pobres foram criados as casas de expostos onde as crianças 

eram colocadas em uma roda e giradas levando-as para dentro da casa 

orfanato, onde seriam cuidados. 

“No plano ideológico, a Roda dos Expostos tinha como objetivo 
primeiro proteger a moral das famílias, dando um fim caridoso aos 
frutos das uniões ilícitas.” (RIZZINI, 1997). 

 
 

No século XIX a infância começa a ser discutida e a receber a 

intervenção do Estado. Embora o objetivo das Casas de Expostos fosse 

diminuir a mortalidade infantil passou-se a registrar números significativos de 

mortes de crianças que estavam nessas Casas de Expostos. 

Baseado em preceitos científicos além de cuidar da alma das crianças 

era necessário também cuidar e proteger o seu corpo. O abandono tornou-se 

menos tolerável e a criança era tida como futuro da nação. Iniciaram algumas 

ações de proteção e acolhimento mais humanitário dessas crianças e 

adolescentes. Entretanto ainda com um cunho moralizador e saneador. 

No século XX, foi se criando Leis e regimentos em defesa das crianças e 

adolescentes. Fora criado o Juízo de Menores, instituição que atendia e 

recolhia os “menores” da rua ou crianças entregues pela família, essa 

instituição ocorria como uma internação. 

 

“Já no século XX, a década de 1920 foi pródiga em leis, artigos e 
incisos que passaram a regular a vida das crianças pobres e de suas 
famílias, tendo um papel um tanto dicotômico: protegê-las e, ao 
mesmo tempo, proteger a sociedade das consequências de seu 
abandono” (RIZZINI,1993). 
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No ano de 1927 foi criado o Código de Menores, onde a 

problematização era vinculada à criança/adolescente, eles eram 

marginalizados, tanto os órfãos quanto aqueles julgados pela justiça. 

Em 1941 criou-se o Serviço de Assistência aos Menores – SAM, mas em 

1964 em substituição ao SAM foi criado a Fundação Nacional de Bem-Estar ao 

Menor (Funabem).  

No entanto a Funabem reforça a medida de internato como forma de 

proteção da sociedade em relação às crianças e adolescentes socialmente 

marginalizados. Ficou conhecido na época como “medida de segurança 

nacional”. 

“Novos internatos com capacidade para centenas de internos são 
criados no período da ditadura militar e mantidos com recursos 
públicos.” (RIZZINI, 1993). 
 

Em 1980 vai ocorrer o processo de redemocratização do país, começou 

a ser questionado as ações políticas voltadas aos ditos “menores” 

impulsionado principalmente pelos movimentos sociais organizados.  

Estudos foram sendo iniciados diante dos danos causados pelo 

desenvolvimento das crianças e adolescentes internados e pelos elevados 

custos desses locais. 

 Vários profissionais reuniram-se pelo fechamento das instituições que 

eram verdadeiros “depósitos” de crianças. Ainda, essas instituições promoviam 

o isolamento da criança/adolescente, visto que o contato que podiam ter com o 

mundo exterior era totalmente excluído, como por exemplo, consultórios, 

psicólogos, refeitórios e dormitórios eram dentro da instituição que absorvia 

muitas características dos presídios. 

As estatísticas sociais eram alarmantes, uma parcela expressiva da 

população eram crianças e adolescentes em situação “irregular” e faziam parte 

de família pobre ou miserável. 

“[...] as leis e as práticas assistenciais que, além de estigmatizarem 
os pobres com acusações de irresponsabilidade e de desamor em 
relação à prole, deram origem a uma perversidade institucional que 
sobrevive até nossos dias: paradoxalmente, desde os séculos XVII e 
XIX, a única forma das famílias pobres conseguirem apoio público 
para a criação de seus filhos era abandonando-os” (VENANCIO apud  
GOMES, 2004). 
 

A medida que ia crescendo as demandas postas pelas crianças e 

adolescentes foi crescendo também a preocupação com a criação de políticas 
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públicas eficazes para essa demanda, colocando-se como desafio posto a 

partir dos anos 1980. 

No ano de 1988 houve a elaboração da Constituição Federal de 1988, e 

foi por meio do seu artigo 227 que houve o embasamento para implementação 

da Lei 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi construído em substituição 

ao Código de Menores e trouxe consigo mudanças significativas com relação à 

garantia dos direitos das crianças/adolescentes. Ele coloca em prática um novo 

paradigma: a Doutrina da Proteção Integral. Agora todas as crianças e 

adolescentes são vistos como sujeitos de direitos. 

No art. 101, do Capítulo II, do Título II, do ECA, são elencadas as 

medidas de proteção a serem tomadas e exercidas pelos órgãos competentes, 

quando uma criança ou adolescentes estiver em situação de risco pessoal, 

moral social ou psicológico. 

Ressalta-se que são totalizadas nove medidas de proteção que podem 

ser executadas, e dentre elas, colocada como sétima medida, está o 

acolhimento institucional. No entanto, vale lembrar que antes desta medida há 

outras seis que podem ser exercidas, pois leva-se em consideração o 

sofrimento físico e psicológico que esta retirada causa tanto na criança como 

na família em geral.  

 O acolhimento institucional é uma medida de proteção aplicada à 

crianças e adolescentes que se encontram em risco pessoal e social, quando a 

família encontra-se impossibilitada de cumprir sua função de garantia de 

proteção e cuidados saudáveis.  

O acolhimento institucional é excepcional, devido existir tantas outras 

formas de evitá-lo, evitando também o sofrimento físico e psicológico da 

criança e sua família. 

“Art. 101, § 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar 
são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de 
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para 
colocação em família substituta, não implicando privação de 
liberdade.” (ECA, 1990). 

 

Ainda a partir do ECA não se vê mais a pobreza como fator 

determinante para perda e suspensão do poder familiar como antigamente 

quando do Código de Menores. 
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“Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
Parágrafo Único. Não existindo outro motivo que por si só autorize a 
decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em 
sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em 
programas oficiais de auxílio.” (ECA, 1990) 

 

Antigamente o abrigo- antigo orfanato, educandário ou colégio interno 

ficou conhecido como espaço de abandono. O atendimento acontecia em 

instituição fechada, isolado da comunidade e atendendo um grande número de 

crianças ao mesmo tempo, ultrapassando o limite do espaço físico. Não havia 

uma intervenção critica e eficiente, os abrigos chegaram a ficar conhecidos 

como “depósitos” de crianças. 

Após a elaboração do ECA foram criadas instituições menores, no 

entanto com uma nova proposta de ação, qual seja, proteção e garantia de 

direitos. Estabeleceu-se novos parâmetros de atendimento como a restrição ao 

numero de crianças, a não separação de irmãos, a integração a vida 

comunitária,a preservação dos vínculos familiares quando possível ou a busca 

por uma família substituta. Lembrando ainda, sobre a obrigatoriedade de haver 

na instituição uma equipe técnica para atendimento, ou seja, Assistente Social, 

Psicólogo e Coordenador. 

 

4.11 Caracterização Institucional 

 

Identificação do local de estágio 

Instituição: Acolhimento Institucional de Santa Cecília-SC 

Endereço: Rua Guilherme Rauen, Sn, Centro. 

Cidade: Santa Cecília – SC 

Responsável: Claudia Mara Ceolla  

Assistente Social: Cristiane Minigussi Granemann 

Período: julho de 2014 à outubro de 2016 

Total de horas de estágio por semestre: 150 horas 

 

O Serviço de Acolhimento na modalidade Casa-Lar no município de 

Santa Cecília teve seu inicio em 19 de abril de 2007. Possui uma estrutura 

física para atendimento de 10 crianças e adolescentes, no entanto, caso a 
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demanda seja maior o poder público municipal se responsabiliza por adaptar, 

aumentar ou disponibilizar outro local a fim de acolher a todos. A instituição 

Casa-Lar é um serviço organizado para acolher as crianças e adolescentes que 

se encontram em situação de risco pessoal e social, quando determinado pelo 

Juízo da Comarca.  

A referida instituição tem como principal objetivo acolher em regime 

especial e urgente, as crianças e adolescentes que tenham seus direitos 

violados e que coloque em risco sua integridade física e psicológica. 

Sua existência se dá pela necessidade de haver um local adequado para 

a acolhida das crianças e adolescentes, tendo em vista a alta demanda que se 

encontram em situação de risco neste município. Não obstante a isso, também 

há várias situações envolvendo toda e qualquer forma de violência, com 

situações envolvendo mendicância, trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil 

e uso inadequado de substâncias psicoativas. É para tentar minimizar essa 

demanda que criou-se a Casa-Lar no município de Santa Cecília/SC. A 

instituição possui Princípios e Diretrizes a serem seguidas 

O trabalho da instituição é executada em parceria técnico-financeira com 

as demais Secretarias que compõem a Estrutura Administrativa do Poder 

Executivo Municipal, Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

O objeto de intervenção da Equipe Técnica que compõe a Casa-Lar do 

município de Santa Cecília/SC, são crianças que sofreram algum tipo de 

violação de direitos, encontrava-se em situação de risco e precisaram ser 

acolhidas, recomendado no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

como medida provisória e excepcional, utilizável como forma de TRANSIÇÃO 

para uma possível reintegração familiar. Quando da impossibilidade do retorno 

à família a acriança/adolescente é colocado na modalidade de adoção. 

Os motivos que levaram ao acolhimento das crianças e adolescentes 

acolhidos no município de Santa Cecília são diversos. As crianças em sua 

maioria provindas de famílias pobres não têm acesso aos mínimos sociais e 

acabam sofrendo violação de seus direitos. Podem-se entender como mínimos 

sociais o que é posto no art. 6º da Constituição Federal, que é direito de todos 

e dever do Estado em prover: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
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a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” 

Quando não se tem garantido os direitos sociais, à criança e ao 

adolescente, posto como princípio de prioridade, será aplicado alguma medida 

de proteção. Antes do acolhimento institucional há outras medidas que podem 

ser tomadas, conforme assegurado no art. 101 do ECA, tendo em vista que o 

acolhimento é excepcional. No entanto muitas vezes mesmo tomando outras 

medidas de proteção a integridade física e psicológica da criança/adolescente 

continua ameaçada, fazendo-se necessário seu acolhimento institucional. 

As crianças/adolescentes acolhidos demonstram por meio de várias 

situações os sentimentos de vergonha, culpa, medo, saudade entre outros. 

Para isso como forma de não revitimizar a criança/adolescente é 

necessário que a Equipe da Casa-Lar realizem uma acolhida, fazendo com que 

se sintam acolhidos e recebidos o mais próximo possível de um lar. Realizar a 

primeira intervenção de forma a explicar os motivos que levaram ao seu 

acolhimento, conforme sua idade é a forma de explanar os motivos, a fim de 

que ela não se culpe por estar ali e sim entenda que a culpa foi num todo da 

sociedade inteira que não se ateve em protegê-la. 

Com relação aos comportamentos que a criança/adolescente apresenta 

depois de alguns dias de acolhimento, é preciso e a Equipe tem o dever de dar 

espaço para a “libertação” de diversos sentimentos, afinal, ela foi retirada de 

seu grupo familiar, pois apesar de lá não haver a garantia de tudo o que ela 

precisa é lá naquela família que ela possui sua referência como pertencente a 

um grupo social.  

Ainda é necessário que haja projetos de atuação/intervenção com as 

crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias. 

Outro objeto da ação profissional da Equipe Técnica enquanto Instituição 

de Acolhimento é dar apoio e realizar todos os encaminhamentos e 

intervenções possíveis para a família, priorizando o retorno da criança para o 

meio familiar. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A partir de todo o exposto conclui-se que, diante do tema proposto pelo 

Trabalho de Conclusão de Curso pode-se observar que o modo de produção 

capitalista surge em substituição ao modo de produção feudalismo. No 

feudalismo a sociedade se organizava mediante a confecção artesanal de seus 

bens e plantação e colheita de alimentos para sobrevivência. Com o passar do 

tempo foram se estipulando relações mercantis entre essa mesma sociedade. 

Foi o início do surgimento do modo de produção capitalista que visava o lucro 

daquilo que produzia. A ascensão do capitalismo se deu na Revolução 

Industrial, quando entra em cena as máquinas, a agricultura deixa de ser a 

principal forma de trabalho, e as pessoas saem do âmbito rural e migram para 

a cidade em busca de emprego nas indústrias. Desta forma, começa as 

relações de classes, entre aqueles que detinham os meios de produção e 

aqueles que só possuíam sua força de trabalho para vendê-la em troca de 

remuneração para garantir sua subsistência.  

Ao analisar este modo de produção observamos que ele é cruel por não 

estabelecer divisão igualitária da riqueza que é produzida dentro das indústrias 

pelos trabalhadores, e isso se dá até os dias atuais. O empregador visa o lucro 

e para isso necessita que o empregado trabalhe por um ínfimo salário e assim 

o capitalista possa extrair a chamada mais valia, que é o excendente dos lucros 

da produção que ficam para o capitalista. Enquanto isso o trabalhador na 

maioria das vezes não consegue suprir suas necessidades básicas com o 

salário recebido. 

Desde o inicio do capitalismo até hoje ocorre essa relação desigual entre 

o empregador e o empregado. Entretanto, em meados do século XIX, não 

aceitando sua condição subalterna os trabalhadores passaram a se organizar e 

reivindicar por seus direitos e por condições dignas de vida. 

Ao sentir-se ameaçados, os capitalistas juntamente com a Igreja católica 

e o Estado iniciaram as primeiras ações sociais, como forma de amenizar a 

revolta da classe trabalhadora. Todavia essas ações eram pautadas pela 

repressão, culpabilização do indivíduo e moralização da sua condição social. 

Sentindo a necessidade de haver um profissional que executasse essas ações 

sociais, iniciaram as formações das primeiras assistentes sociais. 
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No Brasil a trajetória histórica das primeiras ações sociais e início da 

profissão não se deu diferente, foram através dos movimentos e lutas dos 

trabalhadores e como forma de amenizá-los que foram surgindo as ações 

sociais destinadas aos pobres. 

Daí é que vai surgir a equivocada relação de que o Serviço Social é uma 

profissão que serve para “ajudar” os pobres, tendo em vista que no início da 

profissão as intervenções eram somente executoras de forma paliativa, 

considerando somente o imediatismo e não considerando todo o meio social 

em que o indivíduo passava. 

A assistência social vai ser garantida como direito social, somente após 

a Constituição Federal de 1988, quando vai estar integrada ao sistema de 

proteção social do país e com status de Política Pública, ofertada pelo Estado e 

promovida para quem dela necessitar. Entretanto, mesmo após as muitas 

regulamentações desta política, o Estado sempre deixou a Assistência Social a 

mercê dos recursos e sem efetivá-la realmente como direito.  Isso acontece 

quando vamos ter a política de Assistência como política focalista e 

segmentada, pois no Brasil ela não acontece como está prevista na 

Constituição “a quem dela necessitar”, ela vai sendo seletiva e com critérios de 

elegibilidade. Vai utilizar a política aquela pessoa que mais necessitar entre os 

necessitados, ou seja, vai se criando e elencando os mais pobres entre os 

pobres. E isso destrói com o caráter da política enquanto direito social, pois vai 

se utilizar de seletividade para a garantia do “direito”.  

Isso ocorre devido ao que o modelo econômico capitalista coloca na 

sociedade de forma inconsciente sobre o consumismo, competitividade e que 

só conseguirá adentrar nestes elementos a pessoa que realizar uma atividade 

de trabalho remunerado. Desta forma a pessoa que não consiga exercer 

atividade laborativa, terá seu status diminuído pois é visto como vagabundo. 

Através disto aquelas pessoas que fazem uso dos programas e projetos de 

assistência social, em sua maioria pessoas que não possuem emprego devido 

as mais diversas circunstâncias, são vistos de forma pejorativa, e com isso a 

política também vai ser vista pejorativamente. 

Ao adentrarmos a Política de Atendimento a criança e adolescente 

vamos também perceber o grande avanço que obteve-se nesta área. A criança 

durante o século XVII eram vistas como pequenos adultos, que tinham que ter 
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as mesmas responsabilidades e atitudes de um adulto, não eram considerados 

como seres em desenvolvimento que precisavam de cuidados e serem 

protegidos. Somente a partir do século XIX é que iniciou-se a criação de ações 

e instituições que partissem do preceito de defesa e garantia de direitos das 

crianças e adolescentes.  

Atualmente, quando uma criança ou adolescentes estão passando por 

alguma situação de risco social ou pessoal, são aplicadas pelos órgãos 

competentes medidas protetivas. Tais medidas se encontram garantidas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das medidas protetivas é o 

acolhimento institucional, local onde foi realizado o estágio curricular obrigatório 

desta acadêmica. 

O acolhimento é a retirada da criança ou adolescente do local onde 

mora quando esteja em situação de risco, quando a família encontre-se 

impossibilitada de cumprir sua função de garantia de proteção e cuidados 

saudáveis, no entanto deve ser tomada como medida provisória e excepcional 

a fim de não causar transtorno e sofrimento psicológico para a criança e sua 

família. Quando da impossibilidade do retorno da criança e adolescente ao 

convívio familiar esta será encaminhada a uma família substituta por meio da 

adoção. 

No ano de 2015 através de uma pesquisa intitulada como as 

Características das famílias das crianças e adolescentes que estavam 

acolhidos no município de Santa Cecília pode-se observar, após análise dos 

dados que os pais ou responsáveis das crianças e adolescentes possuíam: 

Na sua totalidade possuíam somente ensino fundamental incompleto de 

escolaridade e que somente 50 % deles davam importância para que seus 

filhos estivessem frequentando a escola; 

Sobre a renda das famílias todas apresentavam renda familiar entre 1 e 

2 salários mínimos, para famílias com até sete pessoas em sua composição; 

Sobre receberem serviços e benefícios da assistência social todos 

declararam receber algum tipo de serviço ou benefício; 

Sobre condição habitacional os entrevistados naquela época, 50% deles 

residiam em moradia cedida por outros familiares e outros 50% com moradia 

própria, na grande maioria residências com apenas 3 peças, não possuindo 

energia elétrica e também não recebiam serviço de esgoto; 
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Através dessa pesquisa é possível finalizar esse Trabalho de Conclusão 

de Curso expondo a relação entre Capitalismo e expressões da questão social 

que podem resultar na retirada de crianças e adolescentes de suas famílias. 

Vejamos, nos dias atuais as empresas em sua maioria só concedem trabalho 

remunerado e registrado junto a Previdência Social, pessoas com escolaridade 

mínima de ensino fundamental completo, desta forma os pais e responsáveis 

entrevistados não conseguiriam emprego formal, os empregos informais 

aceitam pessoas com nível de escolaridade inferior, entretanto com 

remuneração menor e que muitas vezes não suprem as necessidades básicas 

de uma família e pondo em risco a segurança e proteção de crianças e 

adolescentes. 

Somente com esses dados da pesquisa já pode-se observar que através 

do modo de produção capitalista vão surgir as desigualdades sociais, a 

exclusão social, a desigualdade na distribuição da riqueza socialmente 

produzida e a existência permanente de duas classes sociais distintas o 

proletariado e a burguesia. 
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