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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo abordar a atuação do 

Assistente Social dentro do Sistema de Proteção Social da sociedade 

contemporânea.  Mostrar as complexidades existentes nos territórios sócio 

ocupacional, descrevendo a  correlação de interesses antagônicos disseminado pela  

hegemonia burguesa que impedem a humanização do processo social que visa a 

emancipação do sujeito e execução das atividades profissionais com efetividade. 

Busca através de uma pesquisa qualitativa desenvolver uma contextualização sobre 

as múltiplas dimensões do trabalho do serviço social na abordagem intersetorial 

permitindo assim a ampliação e evolução do debate de planos, programas e projetos 

sociais, que visa o alcance da promoção à atenção social.  Destaca o dever 

profissional e institucional previsto em Lei, obrigações do Estado para com a da 

sociedade civil regulamentados da Constituição Federal 1988. Falar sobre a 

instrumentalidade metodológica e embasamento político e sobre a relação social 

que há entre Estado, Sociedade Civil e Capitalismo sobre o estreitamento durante a 

executar do trabalho do assistente social.  Destacar o processo de ruptura do serviço 

social contra o conservadorismo e o neoliberalismo atual, mostrando que o 

arcabouço  dimensional Teórico-Metodológica, Ética-Política e Técnico-Operativo 

são diretrizes fundamentais do assistente social para lidar com o empirismo das 

questões sociais de dado território. 
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ABSTRACT 

This work of course completion aims to address the role of the Social Worker within 

the contemporary Social Protection System. To show the complexities existing in the 

socio-occupational territories, describing the correlation of antagonistic interests 

disseminated by bourgeois hegemony that impede the humanization of the social 

process that aims at the emancipation of the subject and execution of the 

professional activities with effectiveness. It seeks through a qualitative research to 

develop a contextualization about the multiple dimensions of social service work in 

the intersectorial approach, thus allowing the expansion and evolution of the debate 

of plans, programs and social projects, aiming at the reach and promotion of social 

attention. It emphasizes the professional and institutional duty provided for in the Law 

of State obligations to that of civil society regulated by the 1988 Federal Constitution. 

Through the methodological instruments based on social policies, the social reaction 

between these actors is narrowed by the possibility of carrying out the work . To 

highlight the process of disruption of social service against conservatism and current 

neoliberalism, showing that the Theoretical-Methodological, Ethical-Political and 

Technical-Operative dimensional framework are fundamental guidelines of the social 

worker to deal with the empiricism of the social issues of given territory. 

Key-words: Social Protection; Capitalism; Territory; Social service; Work.
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INTRODUÇÃO 

 

 Este presente Trabalho de Conclusão de Curso busca realizar uma análise 

qualitativa e crítica sobre o contexto histórico do Sistema de Proteção Social no 

Brasil fazendo uma retrospectiva histórica até a atualidade sobre o desenvolvimento 

e impactos econômicos e sociais causados pela expansão neoliberal, com o 

propósito de contrastar esses elementos o objetivo de estudo é focado na atuação 

do Serviço Social como profissão multifacetada e desafiadora. Através de uma 

linguagem clara e sucinto do panorama atual do país será contextualizado o 

surgimento das medidas protetivas e emendas parlamentares, este trabalho  

fundamenta-se a partir da Constituição Federal de 1988, nos Artigos 193,194 e 204  

que assegura a Ordem Social, a Seguridade Social, formando o sistema de proteção 

social e transmitido a sociedade por meio de instrumentos intersetoriais e 

equipamento sócio ocupacionais e monitorados e regulamentados como um 

conjunto de Leis e obrigações legais por normativas instituídas pela Resolução 

273/93 do CFESS, pelo CRESS, PNAS e SUAS. 

 A sistematização do processo político e social até a implementação da política 

liberal no Brasil ocorre com a iniciativa privada que buscava controlar o mercado, 

tirando as responsabilidade e obrigações do Estado e repassando as organizações 

não governamentais, a implementação da Política Social no Brasil surgiu como um 

grande avanço trabalhista e social, foi o principal fator motivacional para os 

trabalhadores formais, com carteira assinada, mostrando também um avanço político 

capaz de influenciar o processo de transformação e desenvolvimento do país, 

vinculado ao capital/ neoliberalismo.  

 As divisões societárias do trabalho do assistente social se deu a partir dos 

conflitos trabalhistas, e sociais, durante o desenvolvimento do capitalismo,por meio 

da expansão urbana e suas aglomerações na tentativa de se organizar surgiram as 

expressões da questão social, vale ressaltar que cada território possui a sua 

expressão logo sua fase e processo distinto.  As técnicas metodológicas estão 

voltada para transformação social, atuando sobre as expressões da questão social 

na tentativa de minimizar os efeitos prejudiciais do capitalismo, lidando com 

influências ideológicas religiosas, culturais, política entre outras que surgem durante 
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a modernização da sociedade e suas tecnologias, mais a frente veremos que a 

realidade empírica possui sua cientificidade para explicar o sentido das coisas. 

 O Serviço Social é umas das profissões privilegiada que devido ao seu curso 

histórico de surgimento pode lidar com ações estratégicas dentro do contexto 

conflituoso de uma sociedade antagônica, tornando o processo de tomada de 

decisões legítimo para a sociedade civil, pois o exercer da profissão está ligada ao 

dever Ético-Político na prática, que mesmo de baixo de uma  subalternidade estatal 

ou hierarquicamente condicionado a atender o Estado como o seu maior 

empregador, mais também a Sociedade Civil por meio das Legislações atribuídas ao 

sistema de proteção social, o profissional conduz cada necessidade do território 

como um todo, a respectiva porta de entrada, criando índice de desenvolvimento 

humano, se caracterizando assim como intermediador do Estado que visa promover 

a cidadania e emancipação social. 

 Convocando o serviço social para uma posição estratégica, o Estado em sua 

proposta visa diminuir a desigualdade de acordo com a demanda intersetorial 

através das políticas sociais e públicas dentro de um sistema antagônico, o seu 

arcabouço teórico metodológico o possibilita ter mais efetividade das intervenções e 

interlocuções políticas. 

 A dinâmica do capitalismo na sociedade se transmite pela configuração do 

processo de relação social que é subjetivo, ou seja depende de outro para 

acontecer, sendo uma questão dialética, que se responde por meio de pesquisa 

empírica investigando o contexto histórico buscando o que levou a origem do 

problema social e econômico.  Para Marx tratar da "economia política a partir do 

método dialético, que pressupõe que para se captar a matéria social deve-se 

percorrer o caminho “do abstrato ao concreto” (MARX, 1982, p. 14). 

 O que levou o Brasil a agravar os problemas político e logo social, será que 

foi a ambição da hegemonia burguesa vinculada a corrupção, ou a falta de 

confiabilidade nacional e internacional, para tentar recuperar o panorama 

socioeconômico do país?   Os interesses que permeiam as ações que possibilitam a 

recuperação de forma legítima do país possui muitas opiniões que divergem com a 

do Estado, que impossibilitam os políticos de permanecerem em zona confortável, e 

como o objetivo da burguesia não é mudar a política liberal, o controle social é feito 
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de forma ilegítima, são sancionadas emendas na Constituição Federal que imobilizar 

as articulações sociais impedindo o crescimento social,favorecendo o mercado. 

 Para falar sobre os desafios do serviço social na contemporaneidade, primeiro 

é importante compreender o contexto histórico da sociedade brasileira, refletir no 

processo de ruptura e reconceituação do serviço social e saber que se trata de um 

processo contínuo enquanto sociedade capitalista modernizadora e depois entender 

o processo histórico do sistema de proteção social no Brasil, criado inicialmente 

como decisão trabalhista mas que ao longo do tempo ganhou mais margem política 

se ampliando em um gral universal de seguridade social  .  

 A implementação das leis trabalhistas no Brasil aconteceram em 1930 

durante o governo de Getúlio Vargas, cujo processo foi tardio devido o sistema 

predatório de exploração humana, período escravocrata, na atualidade mesmo com 

as leis contra o trabalho escravo e suas regulamentação, existe uma necessidade de 

desmistificar as condições de trabalho análogas à escravidão, pois está vigente o 

sistema de reprodução capitalista, que automaticamente em seu ciclo produz uma 

relação de reprodução da pobreza e desigualdade prejudicando a possibilidade de 

humanizar do diálogo trabalhista. 

 Durante o governo de Getúlio Vargas sob a intenção de expandir a indústria 

no Brasil foi iniciada a intervenção estatal, onde o Estado se apropria dos meios de 

abordagem do serviço social e monta um formato tecnocrático ainda vinculada a 

filantropia e religiosidade para lidar com a questão social,porém não aparava a 

todos, dessa forma surgiu algumas garantias de direitos que contiveram os ânimos 

dos revoltosos que promoviam reivindicações trabalhistas, que mais a frente 

organizados formam os primeiro sindicatos e movimentos sociais, vinculados a 

fabricas e industrias e questões sociais. 

 No fim da ditadura houve uma grande mobilização da sociedade reivindicando 

a democracia e direitos sociais, foi dessa forma que as questões de interesse 

populares entraram na agenda oficial do governo, que para manter a ordem social 

teve que dar resposta a sociedade, deu início a uma nova perspectiva para a 

sociedade brasileira em busca de democracia e igualdade, porém na atualidade 

vemos que faltou rigor na fiscalização e monitoramentos dos investimentos aplicados 

nas demandas sociais tratadas pelo governo, projetos e programas começaram a 

ser implementados de forma centralizadora, faltou comprometimento de cada 
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político, pois a realidade social se agravou, como os serviços disponíveis pelo 

Estado não continham toda vulnerabilidade existente parte da população continuou 

sendo tratado por instituições não governamentais. 

 Em 1988 foram criadas as medidas protetivas, traduzidas no sistema de 

proteção social com grau de universalidade foi promulgada a Constituição Federal, 

asseguradas no Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 

como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, e 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. Passa a ser estabelecido responsabilidade ao Estado e para a 

Sociedade Civil. O controle social é de responsabilidade do Estado e da 

participação da Sociedade Civil, como  não é de interesse hegemonia burguesa  

promover a participação do povo como regulador social, na inclusão de informações 

emancipatórias, a burguesia política burla e boicota as informações de caráter 

transformador, conduzindo a mídia por uma série de influências principalmente pela  

cultura consumista, atrelando o desejo do consumo a possibilidade de compra ao 

meios de produção do capital entre outros fatores depreciativos que levam a 

Sociedade Civil para fora do debate político, sua perspectiva de vida é ligada aos 

bens de consumo e  qualidade de vida, levando o trabalhador a aspirar sempre por 

algo que se renova comercialmente porém não o leva a atingir uma grau de 

autonomia pessoal na tomada de decisões.   Para os mais pobres essa perspectiva 

é cruel pois os Estado não possibilita legitimidade social para cada uma deles,  que 

os leve a trilhar o caminho de justiça social para alcançar igualdade social. 

 A pobreza passou a ser vista e encarada como responsabilidade de ambos 

Estado e Sociedade Civil, o embate começa quando o Estado se exime de suas 

atribuições e começa a realizar corte e mudanças significativas boicotando o direitos 

do cidadão, desfragmentando a possibilidade de acesso dentro dos processos 

antagônicos de decisão o que diz respeito a assunto popular, ter uma 

representatividade legítima no parlamento que não vai se vender por interesses 

particulares, porque o que a população deseja é ter todas as questões sociais 

demandadas e atendidas conforme  rege a Lei na CF de 1988, a corrupção promove 

privilégios políticos, vantagens desequilibradas que quebram a toda ética, princípios 

e valores sociais, um sistema de produção escolhido e controlado pela hegemonia 
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burguesa, que devido ausência do Estado social de direitos a população em sua 

totalidade independente de princípios adoece sem perceber o grau e evolução da 

degradação humana, Brasil teve o cenário social agravado em vários setores de 

atenção públicas e social, pelo compromisso que o Estado deveria ter a atenção 

deveria estar voltada totalmente para essa parte na tentativa de minimizar os efeitos 

provocados pela ganância e corrupção e regime dos capitalistas, e como reflexo o 

serviço social teve sua matéria prima acentuada pelo sistema de reprodução 

capitalista globalizado, as  posições política estão a favor da burguesia, o que nos 

leva a pensar e refletir quais são os novos desafios do serviço social na sociedade 

contemporânea, evidentemente que no século XXI a sociedade continua sendo 

atingida por novas expressões da questão social devido a modernização dos fatos e 

aceleração dos processos que sofrem influências ideológicas, já acentuadas pelo 

tempo e anseio da performance do neoliberalismo, o produto do capitalismo virou a 

sociedade atual, produção e reprodução da massa por meio de manobras 

intrínsecas do político econômico, longe de humanizar o processo a fim de igualar os 

ponto, por isso seria favorecer o trabalhador emergente, houve então a redução dos 

custos com esse trabalho e reajuste no tempo de contribuição de trabalho para 

ajudar recuperar a economia do país, reprodução automática em tempo real, 

intrinsecamente esse sistema em sua matriz não se diferenciar do capitalismo 

antigo, apenas possuindo uma nova roupagem, novamente nos deparamos com os 

mesmos agentes depreciativos da sociedade anterior, que tem o mesmo efeito 

prejudicial, repressão social e política, coerção, censurar manipulação, resumindo 

retirada de direitos para a sociedade civil e impacto mais graves para os que vivem 

em vulnerabilidade social eminente, sucateamento dos órgão públicos, crise salarial 

dos servidores, o que destaca novamente a degradação do trabalho, expondo mais 

uma vez os interesse do estado voltado para o capital, comercialização tudo que se 

pode atribuir valor. 

 Objetivo Geral deste trabalho é compreender os parâmetros do sistema de 

proteção social no Brasil através dos desafios do serviço social na 

contemporaneidade, uma relação social entre o serviço social e o Estado retraído. 

 Visando alcançar o objetivo geral foram selecionados alguns parâmetros 

específicos que elucidaram as etapas do processo de pesquisa e no 

desenvolvimento dos capítulos 1, 2 e 3, atribuindo uma coesividade a análise da 
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pesquisa, tais objetivos específicos são: Analisar o Sistema de Proteção Social no 

Brasil: como desafio para o Serviço Social na contemporâneo; Contextualizar as 

transformações estruturais e influências ideológicas liberais na sociedade 

brasileira;Classificar os desafios do Serviço Social de acordo com o Sistema de 

Proteção social do Brasil. 

 Para a realização do trabalho foi escolhido uma  pesquisa científica dialética 

que visa amparar todos os objetivos específicos para chegar ao objetivo geral, foi 

necessário formular uma análise crítica reflexiva sobre dada realidade social e do 

Sistema de Proteção Social do Brasil objetivando extrair os elementos que  

fomentam criando subsídios para o desenvolvimento do tema da pesquisa, o 

contexto temático escolhido para a abordagem é realidade social e o sistema 

econômico vigente (neoliberalismo), aprofundando o assunto através de materiais 

bibliográficos do campo das ciências sociais como: literaturas obrigatórias do Serviço 

Social, livros,revistas e artigos, foi usada também a forma de abordagem de 

pesquisa qualitativa, para contextualizar, compreender o problema da pesquisa em 

sua totalidade, a fim de desmistificar seus elementos contraditórios. 

 Para entender melhor esse processos sistematizamos a relação social para 

desmistificar os contextos e contradições sociais já naturalizado no ritmo contínuo da 

vida social, e os elementos que compõem essa relação para isso será empregado 

na análise e contextualização o método dialético marxista.  

 Segundo Dias (2014) a "concepção de Marx e Engels, o estudo da sociedade 

deveria partir de sua base material.   A investigação de qualquer fenômeno social 

deveria partir da estrutura econômica da sociedade, que constituía a verdadeira 

base da história humana". (Dias, 2014, p.39). 

 

 De acordo com Neto e Barros em sua reflexão dialética: 

 O sujeito pesquisado, que anteriormente era visto como objeto, agora 
é um ser social, ou seja, um sujeito histórico-social. Elucidamos a mudança 
da fundamentação teórico-metodológica do positivismo para o materialismo 
histórico e, ainda, das mudanças que ocorreram nos processos sociais. 
(Neto; Barros, 2014) 

 

 Objetiva em seu resultados reafirmar os efeitos prejudiciais do sistema 

capitalista com relação aos desafios do serviço social, idéias liberais para um 

mercado livre impacta no processo do trabalho do serviço social, através da 
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perspectiva crítica dialética, seguindo uma abordagem marxista para esclarecer o 

caminho, e identificar a essência dentro do fenômenos e sua origem na sociedade 

natural, do antagonismo, engendrado dentro da profissão, e outros processos. 

 De acordo com Lowy (1987). "As concepções da política social supõem 

sempre uma perspectiva teórico-metodológica, o que por seu turno tem relações 

com perspectiva políticas e visões sociais de mundo", segundo (LOWY,1987 apud 

BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 25). 

 Segundo Neto e Barros (1999 apud Netto, 2014p. 102), diz que o Serviço 

Social “não dispõe de uma teoria própria, nem é uma ciência; isto não impede, 

entretanto, que seus profissionais realizam pesquisas, investigações etc., e 

produzam conhecimentos de natureza teórica, inseridos no âmbito das ciências 

sociais e humanas.” (NETO; BARROS, 2014). 

 A partir da percepção das novas contradições existentes nas relações sociais 

da sociedade brasileira, surgiu a oportunidade de salientar sobre o processo de 

reprodução das idéias liberais que permeiam os agentes reguladores da proteção 

social o Estado e sociedade civil, e contextualizar o processo político que vem 

impactando o sistema de proteção social no Brasil, gerando transformações abrupta 

na sociedade contemporânea deixando uma herança social de fragilidades onde a 

inércia predomina a classe menos favorecida.  

 Esse direcionamento é condicionado aos novos desafios da profissão de 

serviço social, realçando a performance retraída do Estado e a alienação da 

sociedade civil manipulada atualmente pelas mídias formadoras de opiniões 

infundadas, mostrando nesse trabalho que o maior desafio é proporcionar saber ao 

indivíduo, e poder capacitá-lo para uma escolha favorável para sua sobrevivência e 

legítima. 

 Para alcançar um esclarecimento um satisfatório esse trabalho acadêmica foi 

estruturado e dividido em introdução em três capítulos.    Na introdução apresenta-se 

uma breve contextualização contendo a descrição do tema, objetivos, metodologia 

utilizada, justificativa e estrutura do trabalho, formando assim uma descrição do 

projeto de pesquisa que irá amparar o desenvolvimento do texto aqui desenvolvido. 

 O primeiro capítulo: apresenta uma análise sucinta e crítica sobre a história 

do sistema de proteção social no Brasil, e os desafio para o serviço social na 

sociedade contemporâneo voltado ao território. 
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 O segundo capítulo: apresenta as transformações estruturais da sociedade 

contemporânea mostrando o poder da influência liberal que permeia as relações 

sociais. 

 O terceiro capítulo:descreve os enfrentamentos do assistente social como 

profissão multifacetada de acordo com as complexidades existentes dentro do 

sistema de proteção social com relação a PNAS e o SUAS. 

 

1. CAPÍTULO: O sistema de proteção social no Brasil: um desafio para o 

serviço social contemporâneo. 

1. 1. Proteção Social e o Trabalho. 

 O que é proteção social?   Um sistema de garantia de direitos, um conjunto de 

medidas protetivas que visa minimizar as vulnerabilidades sociais, são resposta, 

desdobramentos e ferramentas que vão de encontra as respostas das questões 

sociais encontradas na sociedade, fruto das reivindicações populares e da 

manutenção do sistema capitalista. A proteção social em sua intersetorialidade 

buscar viabilizar o caminho do usuário da política sociais, uma resposta do Estado 

as reivindicações sociais com o propósito de manter o controle e a ordem social, 

sendo de cunho do serviço social intermediar as relações entre Estado e sociedade 

civil para gerar ações propositivas para a sociedade. 

 
 De acordo com Behring e Boschetti (2011): 
 

A partir de 1888 no período da escravidão o Brasil sofreu impactos 
significativos, para o surgimento do trabalho livre e nas possibilidades 
políticas de um processo mais rápido e radicalizado de transição, com 
participação mais contundente do movimento operário. BEHRING; 
BOSCHETTI,2011, p. 77). 

 

 O capitalismo em sua performance e características funcionais é um sistema 

socioeconômico que direciona a propriedade dos meio de produção para a iniciativa 

privada, e pertence a uma classe hegemônica que controla o lucro, visando sempre 

a manutenção do mercado, produzindo em sua relação social a divisão de classes 

sociais, onde a menos favorecida vende sua força de trabalho. 
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 Em sua concepção Behring e Boschetti (2011): 

 

 O processo da colonização entre os séculos XVI e XIX, na sua 
interpretação, serviu a acumulação originária de capital nos países centrais.
 Os Períodos imperiais e da república não alterou significamente essa 
tendência de subordinação e dependência ao mercado mundial. BEHRING 
2011; BOSCHETTI 2011, p. 72). 

 

 A conjuntura histórica do Brasil antes do anos 30, referente a um condição 

assistencialista, os atendimento eram realizados pela Santa Casa de Misericórdia e 

de ação social vinculada a igreja, integrando em suas intervenções uma doutrina 

religiosa conservadora de caráter não emancipatória,a economia do país era 

focalizada na agroexportação, dessa forma havia uma responsável pela questões 

sociais porém não era provida pelo Estado, não havia quem regulasse o Mercado, 

os problemas condicionados à pobreza era visto como caso de polícia, o desajuste 

social que gerava desordem era entendido como culpa do próprio sujeito, não existia 

uma responsabilidade atribuída e dividida, não se compreendia a pobreza como 

resultado do desenvolvimento do sistema de reprodução do capitalismo.  

 

 Behring e Boschetti (2011) afirma que: 

 

 As sociedades pré-capitalistas não privilegiavam as forças de 
mercado e assumir algumas responsabilidades sociais, não o fim de garantir 
o bem comum, mas com intuito de manter a ordem social e punir a 
vagabundagem. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p, 47).  

 

 A proteção social surge no Brasil como ferramenta de intervenção da classe 

burguesa, suas ações seguem doutrinas conservadoras de coerção e controle, as 

medidas protetivas nasceram junto com o propósito de industrializar o Brasil, já em 

1923 foi criada a Lei Elói Chaves, um seguro social aos trabalhadores ferroviários, 

nos anos 30 as ações assistencialistas das igrejas são institucionalizadas pelo 

Estado para intervir e intermediar as reivindicações dos operários das fábricas, 

naquele momento aquelas ações não proviam emancipação nem atingia uma 

cobertura universal, pois quem não trabalhava de carteira assinada não tinha direito 

a nada, foi formulado um sistema de garantia de direito vinculado ao trabalho, um 

único objetivo era conter as mobilizações operárias, foi a primeira fase de conquista 

da proteção social no âmbito do direitos trabalhistas, durante o governo de Getúlio 
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Vargas, foi implementando a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, criando 

assim medidas projetivas: regulação dos acidentes de trabalho,auxílio doença, o 

Ministério do Trabalho, Industria e Comercio, Carteira de trabalho, mesmo dessa 

forma o Estado limitava-se a atender as necessidades da população. Na 

década de 40 foi instituído o salário mínimo, em 1942 foi criada a LBA, Legião 

Brasileira de Assistência, também nesse período foi criado o sistema "S": 

SESI,SENAC e SENAI, ligado a indústria e o comércio.  Na década de 60 ocorreu 

uma reformulação na CLT, implementação do décimo terceiro salário. 

 

 Vale ressaltar sobre o processo de relação social e trabalho segundo Behring 

e Boschetti (2011):  

 As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social 
são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento - em 
geral setorizadas e fragmentadas - às expressões multifacetadas da questão 
social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de 
exploração do capital sobre o trabalho. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 51) 

 

 Já em 1988 após a ditadura militar, houve uma grande mobilização 

reivindicando uma sociedade democrática e igualitária, pediram prioridade e atenção 

às expressões da questão social, foi assim que consolidaram a  Constituição Federal 

onde foi estruturado o sistema de proteção social, através dos artigos 194 a 204, um 

sistema de garantias de direitos, levando o sistema de garantia a um grau de 

universalidade no campo do direito, formando o tripé da seguridade social: Saúde, 

Previdência e Assistência, como políticas de responsabilidade estatal. 

 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988 o conjunto de leis 

estabelecidas preconizam o sistema de proteção social: 

 

 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
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II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - equidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 

aposentados. 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, 

além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e 

de assistência social; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 

programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua 

receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento 

de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003). 

 Porém em 1990 deu início a implementação da reconfiguração do sistema de 

reprodução capitalista, alterando a organização político-econômica em prol do 

desenvolvimento do capitalismo moderno, na tentativa de conter os vestígios da 

crise 1929,o chamado neoliberalismo formulou um Estado responsável pela 

manutenção da economia e dos empregos.  

 

 De acordo com Behring e Boschetti (2011):  

 

 Na sociedade capitalista burguesa, o trabalho perde seu sentido 
como processo de humanização, sendo incorporado como atividade natural 
de produção para a troca independente de seu contexto histórico. (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2011, p. 50)  

 

 Nota-se nos fenômenos da sociedade atual alguns dos propósitos e 

interesses da burguesia se configurando rapidamente através das ideologias liberais 

difundidas na sociedade, influências burguesas que se maximizam startando por 

meio da ajuda das mídias, propagando o fetiche do capitalismo através do 

consumismo, automaticamente dentro do sistema capitalista de reprodução para 

alcançar seu objetivo de se instaurar solidamente de forma madura e gerar o 

fortalecimento de um ciclo de exclusão social favorecendo o mercado, para continuar 

produzindo e reproduzindo existe a necessidade de desfazer e desconstruir valores 

e estruturas contrários a sua ordem ou sistema. 

 

 De acordo com Pereira (2013), existe a instauração da sociedade atual de um 

sistema de proteção social capitalista: 

 

 Falar de proteção social capitalista não é tarefa simples, a começar 
pelo fato de ela não ser apenas social, mas também política e econômica; isto 
é, a proteção social gerida pelo Estado burguês e regida por leis e pactos 
interclassistas, que procuram conciliar interesses antagônicos, [...] atender 
necessidades sociais como questão de direito ou de justiça, contando com 
recursos econômicos escassos porque, de acordo com a lógica capitalista, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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riqueza deve gerar mais riqueza e, portanto, ser investida em atividades 
economicamente rentáveis. (PEREIRA, 2013).   

 

 Em um país capitalista a distribuição de renda sofre sempre com reajustes 

desfavorecendo o setor social, elevando os indicadores sociais, o que impactam 

diretamente nas demandas e planejamentos atrelados às políticas sociais.   

 

1. 2. Sistema de Proteção Social 

 
 Entender a pobreza como signo de desigualdade social é fundamental para 

identificar os tipos de vulnerabilidade no território, sabe quais são as influências 

ideológicas e seus desafios e o que constitui sua estrutura, dessa forma o trabalho 

do assistente social se torna mais propositivo, amplo e focalizado, separando cada 

demanda de acordo políticas especializadas, por tanto para trabalhar a 

transformação do território primeiro é preciso adquirir conhecimento teóricos e 

metodológicos, além de pesquisa sobre o próprio local e suas redes intersetoriais 

seja primarias ou secundarias. O arcabouço teórico e metodológico do assistente 

social que permitirá o avanço das pesquisas e intervenções contextualizando a 

sociedade e suas diversidade em múltiplas manifestações locais, sua articulados 

com outros setores e equipamentos contribuirá para extração de um conhecimento 

científico mais apurado da realidade local, captar o poder que faz girar a realidade 

do sujeito em um fluxo contínuo é perceber a sua natureza, cultura, entre outras 

características que alimentam a diversidade local, sua compreensão o levará a 

origem dos fenômenos e suas influências culturais, ideologias, políticas, ou 

religiosas, dessa forma e cumprir com determinado objetivo ou intervenção. E 

dever do assistente social considerar as essências da natureza no local que dão 

característica ao território, pois formam subsídios para sua pesquisa como 

indicadores ou padrões o termômetro que condenará a um norte para a escolha da 

metodologia a ser aplicada, assim ocorre a formulação de um raciocínio lógico.  

 

 Behring e Boschetti (2011) afirma: 

 
 "Se relacionarmos as políticas sociais às estratégias de hegemonia, 

isso significa sua configuração a partir de uma direção intelectual e moral, 
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que está imbricada aos projetos societários com implicações para a 
concepção e a legitimidade de determinados padrões de proteção". 
(BEHRING; BOSCHETTI 2011, p.45)  

 

 A pobreza que se destaca na sociedade em seu significado se traduz pela 

ausência de recursos e possibilidades de acesso para os menos favorecidos.

 Para  desenvolver o território e a população é necessário gerar subsídio e 

estrutura física e intelectual, esclarecendo para sociedade civil a importância de 

entender o berço do processo históricos que o Brasil e a busca por melhores 

condições de vida, passando pela era colonial e seu principal objetivo era o 

comercial, o que não se diferencia de hoje, a sociedade carrega os impactos até nos 

dia atuais romper com esses paradigmas é iniciar um longo debate que só é 

contextualizado em livros e .  

 Ampliando a análise para um grau mais ajustado ao processo de exploração 

territorial e predatório, a estrutura da análise é aprimorada por conhecimento 

científico da realidade, uma estratégia articulada, um planejamento focalizado e um 

bom monitoramento dos objetos separados, preenchendo cada etapa do caminho da 

intervenção e detalhado o processo para uma reanálise apurada dos pontos focais. 

  A vulnerabilidade desestruturar um contexto de existência humano fato já 

explicado pela reprodução do capital, porém é desumano pensar que essa cultura 

burguesa é aceita e mantida, mesmo sendo reconhecido os seus efeitos na 

sociedade e na natureza. Em seu processo cíclico que possui picos de reajuste 

econômico gerando crises para se auto sustentar e se reestruturar atribuindo lhe 

uma nova configuração cria-se novos sistema para maior acumulação de renda e 

flexibilizar cada vez mais a organização do trabalho ao seu favor. "De acordo com 

Mota (1995), a ofensiva neoliberal também forja uma cultura da crise, que dá novos 

formatos à seguridade social na contemporaneidade". (BEHRING; BOSCHETTI 

2011, p.45)  

 Através de uma análise histórico crítica observamos que as ações do 

capitalismo e seus efeitos são prejudiciais para ser humano e natureza como um 

todo, vemos com clareza onde está a responsabilidade do Estado atuando como 

regulador, e a posição da sociedade civil como agente fiscalizador das ações do 

Estado, a sociedade civil está condicionada a um boicote sujo da burguesia, que 

distribui o que julga necessário para conter as cobranças do povo, sem legitimidade 

impõem um padrão social e econômico, uma margem para delimitar o caminho de 
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cada indivíduo, uma triste realidade a do Brasil, sem autonomia por falta de acesso 

ao conhecimento a sociedade civil fica muitas vezes rendida a soberania do Estado, 

que em sua performance se apresenta como retraído as questões sociais. 

 

 Fale ressaltar que segundo Behring e Boschetti (2011): 

 

 As análise da políticas sociais sob o enfoque dialético precisa 
considerar alguns elementos essenciais para explicar seu surgimento e 
desenvolvimento O primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau de 
desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecentes. O segundo é 
o papel do Estado na regulação e implementação das políticas sociais, e o 
terceiro é o papel das classes sociais. (BEHRING; BOSCHETTI 2011, P. 44). 

 

 Prevalecendo mais uma vez os interesse da classe burguesa, que cultiva uma 

cultura de separação social ligada ao dinheiro, tratar os seres humanos e a natureza 

em geral como bem de consumo, quando pende o valor são descartados como lixo 

humano, ou refugo, existe a necessidade de ampliar o conhecimento é enfatizar a 

importância nos territórios do valor da participação social que aprimorar a criação de 

políticas tornando cada etapa mas acertava e propositiva, com o olhar focalizado na 

demanda predominante na vida dos indivíduos, é possível impactar na sociedade 

mobilizando sua capacidade de lutar por seu ideais, fazendo crescer o interesse 

local em participar dos eventos políticos, mostrando onde cada um está inserido 

dentro nesse processo de relação social. 

 Em uma sociedade onde o principal investimento é para o setor comercial 

existe uma cultura de alienação que impede dos indivíduo refletir de forma coerente 

sobre sua existência, entrando em uma inércia que emana a sociedade. A 

alienação vem atrelada ao fetiche do capitalismo ligado ao consumismo, se 

apropriado de ideais e valores vistos como agentes emancipadores para o cidadão, 

o desviando cada vez mais de seus objetivos construtivos para sua autonomia 

ampla, presos pela rede do capitalismo fica condicionado às necessidades que 

substituídas pelo mercado a aquisição de bens de consumo, gerando um conceito 

que as coisas são descartáveis e substituídas por outras coisas, esquecendo a 

essência que cada coisa possui e sua contribuição devido ao seu diferencial, onde 

para o mercado o que vale é o diferencial imposto por ele que possui um valor 

regulável.    
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 As ferramentas do capitalismo se apresentam nas ideologias liberais 

incentivando a lógica do mercado em favor do setor comercial, o que se vê na 

realidade é a diminuição da distribuição renda e valores para o setor social e a 

ausência transferência quanto a responsabilidade do Estado, e uma distribuição de 

deveres para o terceiro setor, elevando o número de massa de manobra suficiente 

para aceitação das mais diversas contradições existentes na relação entre Estado e 

Sociedade. 

Ligado a alienação dos direitos e deveres, vemos a inércia predominante a 

sociedade diminuindo a força dos movimentos sociais afetando para a banalização 

das questões sociais, a mídia vem manipulando o que é bom e ruim, nesse ponto 

ganha a ajuda da burguesia que domina os meio de comunicação, a mídia no seu 

papel de divulgar notícias conduz os valores ideológicos com mais aceitação no 

mercado visando o lucro. 

 A esperança ainda está determinada na lei no que foi instituído para gerir e 

atender a população, tentam tirar a capacidade do sujeito para alcançar o que foi 

conquistado por duras jornadas de luta e trabalho, em pensar que o povo tem poder, 

voz, e representatividade, quem determina ainda é o povo, e quem tirar essa 

autonomia de legitimar o poder local, enxergar a realidade e os fenômenos que 

permeiam a política no Brasil é fundamental para cobrar aos governantes sua 

atribuição corretas. 

 O povo, a nação é a maior riqueza referente ao processo de produção e 

relação social, quem detém a força e o poder e quem pode definir e refletir para 

mudar o processo atual, a configuração do país corrupção, retração, impede o 

crescimento do mesmo, a maior manifestação está na atitude de pensar o que é 

sustentabilidade social, pois vai além dos artífices materiais, é pensar em uma 

amanhã melhor para a humanidade onde todos poderão viver com dignidade. 

 

2. CAPÍTULO: TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS DA SOCIEDADE E 

INFLUÊNCIAS LIBERAIS QUE PERMEIAM AS RELAÇÕES SOCIAIS. 

2. 1. Influências liberais e relação social no Brasil 

 De acordo com Karl Marx em sua obra "Trabalho": 
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(...) as relações sociais, de acordo com as quais os indivíduos 
produzem, as relações sociais de produção alteram-se, transformam-se com 
a modificação e o desenvolvimento dos meios materiais de produção formam 
o que se chama relação social (...) O Capital também é uma relação social de 
produção. É uma relação burguesa de produção. (MARX,1975 apud 
IAMAMOTO; CARVALHO; 2014, p. 36). 

 

 Sales, Matos e Leal, expõem o momento em que a crise mundial atinge o 

Brasil e desestrutura o modelo de desenvolvimento industrial invalidando suas ações 

e concepções:  

 

Na década de 1970 atinge o Brasil, principalmente na década de 80, 
levando ao esgotamento do modelo desenvolvimentista de industrialização do 
país, fazendo com que este enfrentasse um processo de transformação 
profunda se revelou na reorganização institucional do Estado e da estrutura 
produtiva, numa dinâmica que redefiniu as relações com os mercados e a 
sociedade civil (Fiori, 1996:143). (SALES; MATOS; LEAL, 2010, p.65). 

 

 Em 1990 devido à crise econômica inicia-se no Brasil um ajustamento 

estrutural, para recuperar o mercado, foi dado o passo fundamental para adequar o 

país a nova ordem econômica. trilhando e seguiam as orientações e recomendações 

da Política  Neoliberal ditada pelo Consenso de Washington em 1979, (EUA: Banco 

Mundial, Liga do Comércio e FMI), surgiram assim os ajustes fiscais, privatizações, 

descentralização, política focalizadas, valorização do mercado privado, satanização 

do Estado, diminuindo cada vez mais a função de proteção social do Estado, 

favorecendo para criação de políticas sociais clientelistas, reduzidas a 

assistencialismo, mudanças nas nomenclaturas transformando direitos em 

benefícios,são que usados indevidamente como jogada de marketing para promover 

campanha política,  no entanto houve o fortalecimento dos movimentos que 

buscavam a valorização da Sociedade Civil, organização para uma cultura solidária 

entre as pessoas, ocorrendo o aumento do voluntariado nas entidades filantrópicas e 

organizações sociais.  Sobre o sistema político econômico Neoliberal e o processo 

de reconceituação da sociedade e serviço social levou a academia a uma reflexão 

crítica,a um debate ético na sociedade, o que nos leva a relacionar esse paralelo na 

história com a contemporaneidade, podemos chegar a esse ponto, e analisar os 

marcos históricos da sociedade capitalista e concluir que a história literalmente está 

dentro de um ciclo vicioso de consumo, o processo tende a repetir seus fenômenos 

ou porque não dizê erros e acertos.  
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 O sistema capitalista está engendrado nas relações sociais, falando de capital 

e trabalho que forma uma relação de produção ativa e inativa, sendo o agente direto 

dessa máquina de reprodução o trabalhador que detém a força e a vende em troca 

de subsistência, o trabalhador está inserido na base do bloco que estrutura e 

sustenta essa torre. 

 Hoje resultados das lutas políticas e movimentos sociais temos um grande 

avanço social e político, que dentro dessa relação tenta ganhar espaço entre os 

debates parlamentares, como propostas em emendas constitucionais, existindo 

também uma desigualdade devido a cultura políticas meritocrática, onde ocorre 

acordos compassivos que favorecem partidos e anulam propostas de outros, 

provendo assim um boicote de votos, uma política ilegítima que atingem somente o 

interesse da burguesia, prova real são os escândalos descobertos pela Lava Jato1 

operação promovida pela Polícia Federal do Brasil que se constitui como uma 

conjunto de investigações. 

 De acordo com a Constituição Federal vigente desde 1988 as Leis de 

responsabilidade social, que dizem respeito a Seguridade Social está voltado para a 

sociedade civil, assim também como está voltado para o Estado, no entanto os 

agentes liberais que compõem a hegemonia estatal e burguesa monopolizam a força 

conduzindo a atuação do Estado para  o capital, a luta de classe é eminente, sem 

condições igualitárias de luta, a sociedade civil perde a força no embate, sua 

capacidade é desfragmentada e enfraquecida sem subsídios para sua subsistência.

    De acordo com Behring e Boschetti (2011), "O predomínio do mercado 

como supremo regulador das relações sociais, contudo, só pode se realizar na 

condição de uma suposta ausência de intervenção estatal. O que temos na 

realidade atual nada mais é que uma apresentação da performance do sistema 

neoliberal alterando e reformulados as Leis Trabalhistas e o Sistema de Proteção 

Social, a retração do Estado para com seu deveres e um panorama favorável para 

investimentos externos e internos, incidência de uma nova guerra entre potências, e 

uma guerra civil nacional que perdura e compromete a segurança do Brasil, todos 

esses fatores rodam o sistema econômico interno e externo, os investidores 

procuram estratégia que ultrapassem esses meios a fim de estar sempre invicto de 

                                            
1
A Lava Jato começou em 2009 é um conjunto de investigações criminais da Polícia Federal do 

Brasil, para desmanchar o esquema de lavagem de recursos públicos. 
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alguma forma, uma estratégia vinculando os princípios fundamentais da existência 

humana que permita modificar até mesmo as Leis. Segundo Behring e Boschetti 

(2011),"estabelecendo uma nova fornada de trabalho, expondo hoje o resultado de 

uma luta multissecular entre capitalista e trabalhador"(BEHRING; BOSCHETTI, 

2011, p. 55). Dessa forma o trabalhador fica comprometido com sua subsistência, 

coagido pelas estratégias capitalistas aprimorada pelas reformas trabalhista, 

previdenciárias, sem poder protestar fielmente aos seu anseios que nutrem 

sentimento de revolta em busca de justiça social.  

 Hoje sem garantia efetiva de Seguridade Social, amplia-se às vulnerabilidade 

sociais no país, onde não há emprego suficiente para atender a necessidade da 

população, nota-se que quem não puder atender as exigências do mercado é 

descartado como lixo humano, pois o Estado "não tem verba" e não se interessa em 

atender as necessidade de quem não pode contribuir efetivamente para sociedade. 

 Como uma análise e um ponto de vista da realidade contemporânea expressa 

na questão social embasado em estudo e conteúdo histórico crítico por uma linha de 

pensamento marxista permite contrastar e extrair de um contexto antigo e atual e 

comparar a similaridade das lutas de classes que perdura nos dias atuais?  

Simplesmente porque o sistema de produção não mudou sua matriz, apenas se 

renovou, conduzindo a sociedade a um caminhão de pedras e tropeços, onde 

somente a dialética marxista possibilitou contextualizar os fenômenos da realidade 

social, separando os elemento antagônicos que compõem essa relação social. 

 É interesse dize que para Marx "o capital tem um único impulso vital, o 

impulso de valorizar-se [...]. Se o trabalhador consome o seu tempo disponível para 

si, então rouba o capitalista" (1988: 179). [...] Para Marx, ocorre uma antinomia de 

direito contra direito" (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 54).  

 

 Segundo Karl Marx em sua Obra o Capital:  

 
Entre direitos iguais, quem decide é a força. E assim a 

regulamentação da jornada de trabalho se apresenta, na história da produção 
capitalista, como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho 
(MARX, 1988 p. 394, apud BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p.54) 

 

 A exploração da força de trabalho e a desigualdade social, fornece subsídios 

para criação de estratégia contínua para o capitalista.   A desvalorização da classe 
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trabalhadora dispara uma reflexão ativa para as demais profissões, mostrando a 

relação do capital com o trabalho, está ligado ao movimento da força, a produção de 

resultados, lucros e demanda gera e agrega valores vinculado às estratégias que o 

mercado é ligado, o valor está invertido para o sistema de consumo, seu princípio 

fundamental e se manter no controle para crescer. 

 Behring e Boschetti (2011) vai dizer que É interessante nota a ambiguidade 

liberal burguesa na relação com o Estado, que sempre esteve presente como uma 

espécie de parteiro (Mandel, 1982) do mundo do capital, desde que mantido sob 

controle estrito, sem o que é a fonte de todos os males e crise. (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011, p. 57). 

 As influências liberais estabelecem na sociedade padrões de alienação 

condizente com o cenário vigente aprimorando sua performance e induzindo a 

unidade de bem estar a aquisição de bens e riquezas a busca por bem estar social 

virou uma forma de mercantilização dos serviços e bens de consumo que diz 

respeito a responsabilidade do Estado.  

 

2. 2. A importância dos movimentos sociais para a manutenção do Sistema de 

Proteção Social no Brasil. 

  A apresentação de um novo modelo estrutural para sociedade brasileira que 

está focado Previdência, Assistência Social e Saúde, vem impactando diretamente 

na quase trabalhadora, e o serviço social mesmo chamado para eliminar focos de 

tensão dentro da relação trabalho e capital, se situado dentro do processo de 

trabalho também como classe trabalhadora, os novos conceitos se fortalecem em 

argumentos novas terminologias e nomenclaturas, sendo sustentadas na sociedade 

pela exigência do capitalismo e globalização, formando um processo seletivo de 

separatista, esse sistema desconstrói e enfraquece  a cultura e logo a identidade 

social, formando novos conflitos sociais. 

 A modernização e globalização vem transformando rapidamente o contexto 

social, cultural, político e ideológico, o capitalismo surge construindo sua própria 

cultura de produção, que não pede aceitação social, apenas ganha espaço ao longo 

do tempo se legitimando pelos ideais políticos, levando o sujeito a tomar decisões 
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antes mesmo de entender o que está acontecendo a sua volta, dessa forma por 

meio da alienação sua capacidade de alcance aumenta.  

 Os movimentos sociais possuem sua própria identidade se caracterizando 

pelas necessidade e anseios em comum da população, formado por grupos que 

compartilham quase a mesma vertente de pensamento, sua capacidade de atingir 

seus objetivos está na força de resistência, na luta contínua, na necessidade da 

sociedade.   No entanto alguns movimentos sociais que são legítimos vem perdendo 

força devido a infiltrações de elementos que possuem outras ideologias que não são 

compatíveis com a matriz do movimento. 

 A defesa pela preservação da cultura, dos valores, são elementos primordiais 

para nutria a sociedade de bons caminhões fortalecendo os movimentos sociais 

 Para Maria da Glória Gohn " Defendemos uma terceira posição, que destaca 

a importância da cultura na construção da identidade de um movimento social, mas 

concebe os movimentos segundo um cenário pontuado por lutas, conflitos e 

contradições, cuja origem está nos problemas da sociedade dividida em classes, 

com interesses, visões, valores, ideologias e projetos de vida diferenciados. 

Entendemos que a análise sobre os movimentos sociais não pode ser separada da 

análise de classe social, mas também não podemos resumir os movimentos a algo 

determinado pelas classes". (GOHN, 2000, p. 11).  Um fator muito importante se 

desejamos zelar pela preservação e existência dos movimento sociais como 

estratégia de luta da classe trabalhadora.  

 

 Pompeu afirmar e Gohn 2011 vai reafirma que o êxito dos movimentos sociais 

não é dado pela conquista, mas pelo número de participantes e seu midiático na 

sociedade: 

O movimento torna-se dependente da opinião pública, pois é preciso 
que a sociedade manifeste o conhecimento da ação, precisa que se discuta e 
debata o que se está demandando, reclamando ou denunciando, para que a 
ação coletiva venha a atingir reconhecimento e legitimidade social. (GOHN, 
2011, p. 339).   

 

 Devido a questão social ainda ser tratada como caso de polícia demanda da 

força e poder policial aumentou temos na atualidade um grande contraste com o 

período da Ditadura Militar 1964 à 1985, comas manifestações e mobilizações 13 de 

junho de 2013, ouvia- se nas ruas e nas rede social o seguinte grito o Gigante 
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acordou, houve um uso excessivo da força policial para com os cidadão, foi 

constatado uso de violência e repetição para conter o avanço das mobilizações.   

Toda reação da nação naquele momento foi devido às cobranças excessivas de 

tarifas de passagem onde o Estado foi conivente com as empresas de transportes, a 

justificativa foi devido à falta de cumprimento como os pagamentos da diferença que 

o Estado pagarias a essa empresas, sendo assim essa diferença foi jogada para os 

passageiros, junto as essa reivindicação foram cobrados entres os deveres do 

Estado reposta para melhoria da política da Saúde, Educação, Assistência social e 

Previdência, foi o povo testemunharam grandes gastos e investimentos 

desnecessários naquele momento com preparação para receber copa e olimpíadas, 

são sendo um ponto de prioridade para o povo que reclamava por  má qualidade do 

serviço público, contra a corrupção política, com tudo vários temas foram colados em 

questão.  

 

 Segundo Maria da Glória Gohn:  

 

Para definir movimento social devemos estabelecer algumas 
diferenças. Uma primeira, é entre movimentos e grupos de interesses. 
Interesses comuns de um grupo é um componente de um movimento, mas 
componente não suficiente para caracterizá-lo como tal. Primeiro, porque a 
ação de um grupo de pessoas tem que ser qualificada por uma série de 
parâmetros para ser um movimento social. (GOHN, 2000, p. 12).   

 
 Mas com o arrojamento da economia, a empresas começaram as demissões 

em massa e incorporou uma nova metodologia e princípios organizacionais que 

conduziram os trabalhado que se mantivessem a favor dos reajustes e 

transformações econômicas em prol da sua subsistência e permanência no mercado 

de trabalho. Surgem novos conceitos de identificação social e novos conflitos a partir 

dos riscos econômicos, são criando ajustes fiscais e cortes, por emendas 

constitucionais, Estado burguês reducionista contra a classe trabalhadora, tivemos 

um agravante sobre a Constituição Federal 1988 vigente, a contradição existente 

das relações sociais de produção levam a sociedade se anular como agente de 

direitos sociais. 
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3. CAPÍTULO: SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICAS SOCIAIS 

3. 1. Serviço Social é seu comprometimento Ético-Político 

 Com Base no Código de Ética do Serviço Social, fundamentaliza-se no 

processo de reconceituação e ruptura da profissão, vamos tratar da atuação do 

profissional enquanto agente portador das possibilidade de viabilizar o acesso a uma 

perspectiva emancipatória para o sujeito, mesmo enquanto inserido na relação 

capital versus trabalho.  

 

 Segundo Código de Ética do Serviço Social: 

 

A dinâmica deste processo - que conduziu à consolidação profissional 
do Serviço Social - materializou-se em conquistas teóricas e ganhos práticos 
que se revelaram diversamente no universo profissional. No plano da reflexão 
e da normatização ética, o Código de Ética Profissional de 1986 foi uma 
expressão daquelas conquistas e ganhos, através de dois procedimentos: 
negação da base filosófica tradicional, nitidamente conservadora, que 
norteava a "ética da neutralidade", e afirmação de um novo perfil do técnico, 
não mais um agente subalterno e apenas executivo, mas um profissional 
competente teórica, técnica e politicamente. (BRASIL, 8.662/1993) 

 

 O arcabouço teórico metodológico cresceu durante o processo histórico, 

como uma herança que passa para as demais gerações, assim também é o seu 

cunho político e ideológico, o seu comprometimento com a luta trabalhista e 

humanista dos processos de relação social permite que o assistente social caminhe 

pelas camadas sociais, para promover a inclusão dos preceitos igualitários da justiça 

social, em contrapartida lidar com as influências neoliberais de contra reforma 

previdenciárias, lidando com obrigações subalternas condicionadas pelo Estado. 

 

Carlos Montaño em sua obra A Natureza do Serviço Social, utiliza a fala de 

Iamamoto, para contribuir com a temática abordada, enfatiza que: 

 

Efetivamente [...], esses profissionais criticam o “metodologismo”, 
superando a mera análise das técnicas e a perspectiva modernizadora da 
profissão. Eles assumem a realidade política da profissão, papel que 
ela desempenha como adaptador e moralizador, procurando colocar-se 
objetivamente, a serviço dos interesses dos usuários, isto é dos setores 
dominados da sociedade. (IAMAMOTO. 1992,37. Apud MONTAÑO, 2011. 
96). 
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 Hoje o Serviço Social se caracteriza como profissão que atua em diversos 

meios que permitem às pessoas alcançarem os direitos sociais, seja nas empresas, 

ONGs, esfera pública e privada.  

 O debate do comprometimento da profissão está vinculado aos princípios 

fundamentais, visando amparar o Código de Ética, Lei regulamentação da profissão 

de em sua totalidade tais princípios são: 

 
I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; 

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo;  

III. . Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 
toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das 
classes trabalhadoras; 

IV.  Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 
participação política e da riqueza socialmente produzida; 

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática;  

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e 
à discussão das diferenças;  

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 
constante aprimoramento intelectual; 

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 
uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e 
gênero; 

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 
trabalhadores/as; 

X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. (BRASIL. 
RESOLUÇÃO CFESS Nº 273,1993, p. 23,24) 

 

3. 2.  Atuação do Assistente Social na PNAS e SUAS 

 Segundo Carlos Montaño2011, sobre a gênese e natureza do Serviço Social, 

com perspectiva histórica-crítica: 

 

A mesma entende o surgimento da profissão do assistente social 
como um produto da síntese dos projetos político-econômicos que operam no 
desenvolvimento histórico, onde se reproduz material e ideologicamente a 
fração de classe hegemônica, quando, no contexto do capitalismo na sua 
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idade monopolista, o Estado toma para si as respostas à "questão social". 
(MONTAÑO, 2011, p.30). 

 

 Nessa perspectiva de análise histórico crítica mostra a origem do Serviço 

Social, em quanto inserido no contexto contraditório sua performance foi 

amadurecida, os profissionais técnicos de características conservadoras e religiosas, 

no processo de institucionalização do Estado sofreram uma grande mudança devido 

às influências ideológicas, onde o modelo americano e europeu foram se 

modificando para o Brasil, durante as grandes movimentos democráticos o serviço 

social foi se reconceituando formando vários congressos de debate e formulação de 

novas abordagem, politizando mais a profissão.  

 Dessa forma podemos dizer que o serviço social como profissão foi chamada 

para participar das estratégias de reprodução do capital como também para atender 

as necessidade dos trabalhadores, porém a efervescência do humanismo ideológico 

e enfrentamento da realidade social começaram a questionar sua prática.   

 De 1930 até 1940 destacaram o processo de institucionalização e legitimação 

da profissão no Brasil, onde ocorreu a reflexão teórica dos profissionais em busca de 

aprimorar as metodologias e técnicas de ação e intervenção, foram formulados 

parâmetros importantes de análise quanto a prática profissional, dentro do processo 

antagônico de classe social, na relação trabalhista, houve uma organização permitiu 

o serviço social aprender as dimensões objetivas que lidam com a relação material 

da sociedade, e das dimensões subjetivas, que diz respeito ao indivíduo ou sujeito, 

suas decisões e capacidades de qualificar algo.  Com tudo formou-se 

elementos fundamentais para amparar suas intervenções e caminho profissional, 

contribuindo para o berço de debates sobre um novo caráter político e ideológico em 

prol da justiça social. 

 Conforme Iamamoto e Carvalho 2014, " O primeiro Congresso Brasileiro de 

Serviço Social é promovido em 1947 pelo CREAS - Centro de Estudos e Ação 

Social.[...] encontro preparatório para a segundo Congresso Pan- Americano de 

Atlantic City (EUA 1941) ". (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.346). Se 

destacam nesse debate a posição da delegação brasileira em favor da classe 

operária, como fonte de legitimação para o serviço social.  

 As protoformas do serviço social apresentam em seu processo histórico a 

influência e participação ativa das obras de caridade no surgimento de grandes 
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entidades institucionais, como Santa Casa de Misericórdia, entre outras unidades 

que também apoiavam os necessitados, tiveram um cunho de obrigatoriedade e 

deveres do povo para com a igreja, tratavam a questão social como 

responsabilidade do indivíduo.  

 Após os grandes movimentos democráticos, os idéias sociais remaram contra 

a maré do desenvolvimento do neoliberalismo em 1988 foi aprovado a Constituição 

Federal, limitando e deliberando os deveres e obrigações da Sociedade Civil e 

Estado, em defesa da ordem e controle social e justiça social. Conforme a 

Constituição Federal de 1988 a Seguridade Social assegurados nas políticas sociais: 

 

 Da Previdência: Art. 201. A previdência social será organizada sob a 
forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: 

        I -  cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; 

        II -  proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
        III -  proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

involuntário; 
        IV -  salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 

segurados de baixa renda; 
        V -  pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 
Da Assistência social:Art. 203. A assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos: 

        I -  a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 

        II -  o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
        III -  a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
        IV -  a habilitação e 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. 

Da Saúde:Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Juntos 
formam o sistema de proteção social. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988). 

 

 Quanto à regulação e efetivação da manutenção das políticas sociais, mais a 

frente foi promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social,LEI Nº 8.742, DE 7 DE 

DEZEMBRO DE 1993,que sustenta a política de assistência social, que também 

garante o atendimento a vulnerabilidades eventuais e benefícios de prestação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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continuada, de acordo com a renda per capita familiar, constituindo maior efetividade 

e abrangência do sistema de proteção social, na contribuindo de articulação e 

monitoramento e planejamentos visando o fortalecimento social dos vínculos 

familiares, em busca de uma sociedade democrática e participativa, visando 

combater a desigualdade social e a fome e descentralizar a distribuição de verbas. 

Em 2005 é Instituído com Norma Operacional Básica - NOB/SUAS a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS, sua função está em situar a assistência 

social como proteção social não contributiva, aparando os risco sociais eminentes, 

dispõe de seguranças ligadas à política: Segurança de acolhida, Segurança social 

de renda, segurança de convívio familiar e comunitário, Segurança de 

desenvolvimento da autonomia individual e segurança de sobrevivência a riscos 

circunstanciais.  

Para ligar com as complexidade inseridas da relação social e das questões sociais, a 

proteção social dispõe de ações intersetoriais para abranger maior parcela da 

sociedade, no âmbito de cobertura universal de que necessitar, promovendo o 

desenvolvimento humano. 

 Com uma estrutura política social descentralizada se iniciou a tentativa de 

desarticulada os efeitos do neoliberalismo o serviço social atua de forma 

sistematizada problematizando cada etapa do problema a fim de mapear os risco e 

traçar uma diretriz de ação metodológica, composta de indicadores sociais que os 

leva a uma resposta para a sociedade em questão.   

O SUAS buscando trabalha as complexidades sociais e favor da efetivação 

da proteção social, estrutura sua modalidade de atenção em Proteção Social Básica 

e Proteção Social Especial, que se subdivide em Média complexidade e Alta 

Complexidade. 

Visa promover o vínculo família buscando atuar nos território vulneráveis 

foram formulados equipamentos para atender a população, Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS que atua no Programa de Atenção Integrada à Família – 

PAI, sendo implementado de forma obrigatória as família que buscam atendimento 

no equipamento. Sua Função é promover trabalhos sociais com a família, conduzir 

ao desenvolvimento e fortalecimento com perspectiva preventiva, os tipos de suporte 

que é dados a família na proteção social básica, grupos e centros de convivência, 

acesso a renda ( - BPC, Benefício eventuais e programa Bolsa Família - PBF), PAIF, 
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Serviços e Projetos de Inserção produtiva, Serviços socioeducativos para crianças e 

adolescentes e Suporte no domicílio. 

Continuando a Proteção Social Especial de média complexidade está voltada 

a para as pessoas que se encontram em situação de risco social grave, é feito o 

acolhimento às famílias e a indivíduos que estão em alta vulnerável de riscos 

pessoais e sociais. Ex.: situação de abandono e maus tratos físicos e psicológicos, 

abusos sexuais entre outros, suas ações são divididas em serviços, benefícios, 

programas e projetos, na tentativa de prevenir maior agravamento da integridade 

pessoal e familiar, esses serviços são coordenados pelo Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS, nesse equipamento é oferecido o 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI.

 Já a Proteção Social Especial de Alta Complexidade garante a proteção 

integral voltada também ao acolhimento no então busca retira o indivíduo ou família 

da situação de risco eminente o levando para abrigos e casas de acolhimento 

voluntários como programas e projetos do governo como o família acolhedora. Sua 

ação e função está voltada para os serviços de acolhimento institucional como: 

Abrigo institucional, casa lar, Casa de Passagem, Serviço de acolhimento em 

situação de calamidades públicas e emergenciais. 

Em sua totalidade os sistema de proteção social são serviços integrados no 

âmbito das PNAS e integrado SUAS, que se articula para alcança todas as 

complexidade existentes na sociedade capitalista.  

 Após o Golpe no governo brasileiro promovido pela hegemonia burguesa 

promulgou-se uma nova etapa neoliberal chamada de contra reforma no campo 

social, por meio das medidas provisórias em favor da organização econômica, 

ocorre a marginalização e desmonte do sistema de proteção social, onde houve 

corte orçamentários, conturbando para o sucateamento os equipamento de 

atendimento à população em geral, uma política neoliberal e contraditória foi 

instruída sem legitimidade popular, sendo ilegítima nota-se que se tratar de uma 

estratégia de governo para alcançar os preceitos neoliberais regidos pelo consenso 

de Washington, um acordo financeiro em favor do mercado remodelando as ações 

do Estado. Vivenciamos na atualidade mais um processo de ruptura conservadora 

de caráter neoliberal externo que nutriu a burguesia Brasileira.  
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 Para o serviço social lidar os mínimos que são liberado pelo Estado para 

atender a população, é algo que ultrapassa sua possibilidade de efetivar totalmente 

com perfeição sua prática e atuação, e aprimora cada elemento que conduz o 

indivíduo a alcançar sua integridade social básica que estão ligadas às políticas 

sociais.   

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto podemos concluir que a manutenção do Sistema de 

Proteção Social integral foi ferido sofrendo ajustes condicionado a política neoliberal 

globalizada na relações sociais, a estrutura do sistema foi de certa forma aferida e 

teve seus recurso reduzidos e o desenvolvimento desse processo fragilizou as 

ideologias de cunho igualitário dentro desse processo que buscam trazer uma 

perspectiva mais acessível aos recurso repassados pelo governo, sendo distribuídos 

de acordo com a demanda territorial representadas pelas expressões da questão 

social.   Sob esse contexto ocorre a reforma econômica no Brasil buscando ajustar a 

gestão pública e demais setores ligado ao comercio e industria para aprimorar o 

desempenho da produção de capital, sem responder de fato a origem dos problemas 

sociais que estão interligados ao Sistema de Proteção Social. 

Para o Serviço Social cresceu a complexidade dentro dos territórios já 

vulneráveis, a oferta e demanda de serviços públicos foram afunilados pelo reajuste 

reformador, a pergunta é, a reforma foi boa realmente para quem?  Dentro dessa 

relação o Assistente Social vê novas questões e velhas se encontrando e se 

aglutinando, gerando acúmulo de serviço e demandas que o Estado só atenderá 

mediante um requerimento estatístico quantitativo e qualitativo na tentativa do 

profissional Assistente Social buscar recurso para projetos de intervenção 

concorrendo outros profissionais que trilham o mesmo caminho desafiador.   

 Pode ser que venhamos a avançar no setor econômico mesmo por meio de 

estratégias liberais que se promoveram nesse curto período se apropriam de cortes 

nos setor social e empresarial, que automaticamente refletirá no crescimento 

financeiro das empresas que passam a receber uma nova legislação trabalhista, já 

no lado social haverá um retrocesso, com tudo, oferta de empregos com baixos 
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salários no mercado, o setor social já prevê reincidência dos usuários na busca de 

acesso políticas sociais. 

Abordar essa temática na atualidade foi muito significativo como manifestação 

das expressões da realidade social em que vivemos, ao longo do tempo outro 

pesquisadores acadêmicos poderão contextualizar esse fato histórico e problematiza 

a situação sócio econômica que vivenciou o país, e que medidas foram aplicadas em 

busca de melhorias e em seguida comparar e ver se houve grandes resultado 

significativos para a população, avaliando se atingiu realmente as expectativas do 

projeto econômico de recuperação em sua totalidade dialética. 

Seguindo a perspectiva histórico crítica marxista para compreender a dialética 

que envolve as relações sociais, surgiu a possibilidade de comparar o contexto sócio 

econômico e político do Brasil a partir das transformações estruturais do Sistema de 

Proteção Social que por meio do trabalho do Assistente Social visa promover a 

proteção dos direitos sociais de forma integral, e é notável que quando se instaura 

um governo ditatorial que governa por meio de emendas e influências parlamentares 

contra soberania do povo, esse governo busca articular a política em benefício 

próprio, o mesmo não responde as expressões da sociedade trabalhadora e sim da 

classe burguesa que detém os meios de produção, levando em conta que o serviço 

social faz para da categoria trabalhadora mesmo ocupando um espaço estratégico 

em defesa dos direitos do cidadão, a ditadura velada promove a inércia na 

população que compromete os movimentos sociais que estão vinculados a relação 

de trabalho e capital.   Ao longo da história seguindo o fluxo crescente do 

desenvolvimento histórico possibilita o surgimento de novos resultado que servirá de 

subsídios para extensão do mesmo debate. 
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