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RESUMO 

Abordando o tema da Assistência Social, este trabalho tem por objetivo compreender — 

através da análise histórica —, a função da Assistência Social na sociedade capitalista. A 

partir desta apreensão, procuramos entender o motivo da não materialização dos direitos 

sociais no Brasil, e os impactos deste processo para a vida dos usuários e, para o exercício 

profissional dos assistentes sociais. Destaco também, algumas possibilidades de 

enfrentamento, de forma em que, o trabalho dos assistentes sociais se aproxime do 

atendimento das demandas da classe trabalhadora que, necessita de respostas para as sequelas 

da exploração capitalista. 

Palavras-chaves: Exploração capitalista, classe trabalhadora, Brasil, Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Addressing the topic of Social Welfare, this work aims to understand - through historical 

analysis - the role of social assistance in capitalist society. From this concern, we seek to 

understand the reason for the non-materialisation of social rights in Brazil. With this 

discussion, we will analyze the impacts on the lives of users and for professional social 

workers. We also highlight some possibilities of coping, so that the social workers approach 

the meet the demands of the working class who need answers to the consequences of capitalist 

exploitation. 

Keywords: capitalist exploitation, working class, Brazil, Social Assistance. 
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