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INTRODUÇÃO 

O interesse em realizar esse estudo surgiu, a partir das observações feitas durante os 

períodos de estágio curricular em Serviço Social. O estágio I fora realizado na Unidade de 

Atendimento de Assistência Social do distrito de Rio Dourado, localizado no município de 

Casimiro de Abreu. O período de estágio II, III e IV, foram realizados no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS Central) de Rio das Ostras.  

Embora tenha realizado o estágio em duas cidades com particularidades históricas, 

sociais, econômicas e políticas, percebi que as demandas dos sujeitos eram respondidas da 

mesma maneira. Ou seja, a forma em que os sujeitos tinham acesso à assistência social era 

mínima, no geral, através da cesta básica, cujo recebimento estava condicionada à 

comprovação de dependência - deste e de outros benefícios - por parte dos usuários dos 

serviços. Situação esta que, para mim, era constrangedora.  

Além disto, durante os atendimentos, os usuários relatavam gastos com 

medicamentos, diziam que não conseguiam ter acesso aos mesmos através da prefeitura, 

assim como a realização de exames em que ora pagavam ou ficavam esperando sem que 

houvesse data para sua realização. Da mesma forma, mães reclamavam que não conseguiam 

creches para seus filhos. Casos como estes, foram vistos nas duas unidades em que estagiei. 

Nas duas cidades, percebi que os usuários recorriam ao judiciário para terem acesso à creche e 

aos medicamentos. Mesmo assim, nem todos conseguiam a materialização desses direitos. 

Estudando as legislações no que tange à seguridade social, tive a percepção de que na 

realidade, os direitos estavam sendo violados. A maioria ficavam só na norma, não se 

materializando na realidade. Lembrando que o Art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social 

preconiza que: 

A assistência social, 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. (Brasil, 

1993). 

Diante disto, me perguntei; que mínimos sociais e necessidades básicas são estes que 

a legislação se refere? Da mesma forma, me bateu uma inquietude, pois para mim o acesso à 

creche é importante, assim como a provisão de exames e medicamentos é uma necessidade 

básica para a sobrevivência.  Apesar do reconhecimento em lei de que cabe ao Estado a 

garantia do atendimento das necessidades básicas; com a mínima intervenção estatal na 
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política de assistência social
1
, ocorre a negação dos direitos, trazendo impactos para a vida da 

população que precisa dos serviços e benefícios sociais, para garantir sua sobrevivência. 

Caracterizando dessa forma, uma contradição entre os textos normativos e a realidade. 

Diante da não materialização dos direitos — até mesmo com o acionamento do 

judiciário —, me fiz a seguinte pergunta: se temos direitos, por que não conseguimos ter 

acesso a eles? Diante disto, senti a necessidade de recorrer à história para entender que função 

tem a Assistência Social na sociedade?  

Nesse sentido, Behring e Boschetti, (2009) sintetizam que, a partir da Revolução 

Industrial, a exploração da classe subalterna se intensifica. Como consequência, ocorre a 

elevação massiva da pauperização desta classe. Diante disto, inconformados, a classe 

trabalhadora se organiza para lutar por melhores condições de vida e de trabalho. Com o 

avanço do movimento reivindicatório da classe operaria, para garantir a reprodução 

capitalista, o Estado reconfigurou sua intervenção, respondendo a algumas demandas da 

classe subalterna através da política social. Assim, conforme Behring e Boschetti, (2009): 

[...] a resposta dada à questão social no final do século XIX foi, sobretudo 
repressiva e apenas incorporou algumas demandas da classe trabalhadora, 

transformando as reivindicações em leis que estabeleciam melhorias tímidas 

e parciais nas condições de vida dos trabalhadores, sem atingir, portanto, o 

cerne da questão social (Idem, p. 63). 

Diante da degradação da qualidade de vida dos trabalhadores e do inconformismo 

dessa classe; para manter a “ordem” necessária para o desenvolvimento do capitalismo, o 

conflito entre o capital e o trabalho terá respostas para além da repressão. Dessa forma, a 

assistência aos “pobres” entrará na pauta política, sendo regulamentada através dos direitos 

sociais. Assim, as políticas sociais que darão materialidade a estes direitos, tem sua origem 

em um contexto histórico contraditório.  

Diante disto, entender as contradições presentes nas políticas sociais é uma das 

mediações que permitirá o entendimento do motivo da não materialização dos direitos sociais 

e a função da Assistência Social na sociedade capitalista. 

Nesse sentido, para buscar responder às minhas inquietações, utilizei como 

metodologia, o estudo de referências bibliográficas. Também recorri às observações e análises 

empíricas, sistematizadas nos diários de campo escritos por mim durante o período de estágio. 

                                                             
1
 Conforme Behring (2008), a disputa pelo fundo público, intensifica-se sob o argumento de que é 

preciso evitar a volta da inflação. Assim, preconiza-se o corte do investimento Estatal.  
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Para problematizarmos sobre a função da Assistência Social, dividi o estudo em três 

capítulos.  No primeiro percorri os fundamentos históricos da Assistência social, 

problematizando as categorias assistência, direitos sociais e cidadania. A partir do segundo 

capítulo, analisei o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, suas sequelas para a classe 

subalterna e as resposta do Estado, através das políticas sociais. No último capítulo, delimitei 

minha análise a partir da Constituição Federal de 1988 que, foi o primeiro marco legal que 

reconheceu Assistência Social como política pública e, sendo responsabilidade do Estado sua 

provisão. Assim, analisei as respostas do Estado às demandas da população no contexto da 

ofensiva neoliberal. 

Acredito que esta pesquisa é relevante para o entendimento dos fundamentos 

históricos do reconhecimento da Assistência Social como um direito e a partir disto, ter 

subsídios para compreender, o motivo da não materialização dos direitos sociais e seus limites 

na sociabilidade capitalista. Dessa forma, creio que a partir desse estudo, será possível o 

enriquecimento da minha bagagem teórica de forma em que, atuando como assistente social, 

eu possa intervir na realidade, a partir de princípios teóricos desmistificados.  
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1- FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Considerando que neste estudo, nos propomos a analisar a partir da realidade, a 

intervenção estatal sobre as necessidades básicas da população, tendo como norte a 

Legislação que regulamenta a Assistência Social como dever do Estado no Brasil; 

entendemos que para uma abordagem profunda, é necessário problematizarmos as categorias 

assistência, Direitos Sociais e Cidadania como construções históricas. Essa indicação é 

importante para fazermos uma abordagem teórica desmistificada, de forma que, possamos 

fazer um contraponto entre a legislação e o que a realidade apresenta, para além da aparência. 

1.1- Assistência aos “pobres” 

A Assistência assumiu diferentes funções em períodos distintos da sociedade 

capitalista. No período histórico em que a Revolução Industrial
2
 se consolidava, a assistência 

era vista como um desestímulo ao trabalho. Contudo, a Revolução Industrial intensificou as 

condições de pobreza dos trabalhadores que vivam em extensos aglomerados urbanos. Diante 

da exacerbação do estado de penúria em que os operários estavam submetidos, o pauperismo 

ganha expressão e visibilidade.  Diante disto, para manter a “ordem”, torna-se necessário 

introduzir no seio da sociedade capitalista, mecanismos mais eficientes que a caridade
3
 

(SCHONS, 2003).  

Nesse sentido, Schons (2003) sinaliza que, na tentativa de amenizar os conflitos 

sociais, no ano de 1601, o Estado regulamenta a Lei dos pobres (Poor Law).  Através dela, as 

paróquias
4
 deveriam se responsabilizar pelo atendimento das necessidades básicas dos 

pobres
5
. Ciente dos limitados recursos que poderiam acumular, as paróquias procuravam 

                                                             

2
 Conjunto de transformações que consolidou o capitalismo industrial. Nessa fase, houve o advento da 

máquina a vapor e do tear mecânico. Com a Revolução Industrial, houve o crescimento do mercado e 
do comércio. Além disto, surgiram ferrovias, cidades e ocorreu a expansão da urbanização 

(MARTINELLI, 2007). 

3
  Período em que as iniciativas voltadas aos pobres estava ligada à filantropia e à caridade, fora do 

Estado. Essas ações eram baseadas em virtudes teológicas (SHONS, 2003). 

4
 Na época, a única instituição capaz de levantar as somas necessárias, por meio de impostos ou 

taxações locais, para a satisfação das necessidades básicas de um número sempre crescente de 
necessitados (SCHONS, 2003, p. 67).  

5
 No contexto desta lei, eram consideradas pobres, as pessoas que passavam necessidades. Além do 

povo em geral, a Assistência paroquial, tinha como prioridade o atendimento aos velhos, aos enfermos 

e aos órfãos. Também atendia os “pobres capacitados”, que na terminologia atual, poderíamos chamar 
de desempregados. Para eles, a Poow Law decretou que a paróquia era responsável por providenciar 

trabalho, para que tivessem meios para custear seu sustento (SCHONS, 2003). 
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expulsar o maior número de pobres que pudessem. Assim, também limitavam a entrada dos 

necessitados em suas fronteiras. No ano de 1662, através do Decreto de Domicílio, as 

paróquias foram proibidas de expulsarem os pobres. Da mesma forma, proibia a mudança de 

domicílio dos necessitados; restringindo a mobilidade da força de trabalho. Além disto, essa 

lei se opunha aos direitos civis que traz como princípios a liberdade e igualdade (SCHONS, 

2003).  

Conforme Schons (2003), no período de 1795 a 1834, perdurou na Inglaterra a 

Speenhamland Law ou Lei de Assistência aos pobres, também conhecida como um sistema de 

abonos, que oferecia às pessoas em situação de pobreza uma renda mínima, independente de 

seu trabalho. O subsídio da Speenhamland Law era estabelecido de acordo com a tabela do 

preço do pão.  Essa lei, também abrangia os indivíduos empregados em que, o salário fosse 

inferior ao preço da tabela do pão. A Lei da Speenhamland inscreve-se na lógica do 

retardamento da formação do mercado de trabalho, entrando em contradição com o espírito do 

capitalismo que exige uma força de trabalho livre e competitiva. Dessa forma, Schons ( 2003) 

enfatiza que: 

O conjunto da situação criada por essa lei deixa claro que, ao lado do 

retardamento da implantação do mercado de trabalho, estava aí presente o 
interesse do latifúndio rural para proteger a “aldeia” que nessa época se 

encontrava faminta, como ainda a tentativa da manutenção da mão-de-obra 

no campo, já que eram grandes os desníveis salariais entre cidade e campo 

(Idem, p. 89). 

Citando Thompson (1988) Schons (2003) comenta que, a resolução da Lei de 

Speenhamland foi motivada por razões humanitárias e, pelas necessidades dos maiores 

fazendeiros que requisitavam um número expansivo de trabalhadores, para manterem uma 

reserva permanente de mão de obra barata na área rural. Polanyi (2004) explica que com a 

Speenhamland Law os latifundiários tinham a intenção de reforçar o sistema paternalista de 

organização do trabalho. Referindo-se à Lei de Speenhamland, Polanyi (2004) esclarece que: 

A sociedade do século XVIII resistiu, inconscientemente, a qualquer 
tentativa de transformá-la em mero apêndice do mercado. Não era 

concebível uma economia de mercado que não incluísse um mercado de 

trabalho, mas estabelecê-lo, especialmente na civilização rural da Inglaterra, 

significava nada menos do que destruir totalmente o tecido tradicional da 
sociedade. Mesmo durante o período mais ativo da Revolução Industrial, de 

1795 a 1834, impediu-se a criação de um mercado de trabalho na Inglaterra 

através da Speenhamland Law (Idem, p. 99). 

 

Comentando Marx (1986) Schons (2003) explana que nesse período histórico dois 

grupos da classe dominante — a burguesia industrial e a aristocracia rural — viviam em 
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contenda. Diante disto, Schons (2003) sinaliza que a lei de Speenhamland atendia duas 

frentes:  

Por um lado, preocupa-se com a necessidade de fazer frente ao quadro 

sombrio dos problemas sociais do capitalismo nascente, estabelecendo como 
que a autoproteção da sociedade que estava sendo transformada em apêndice 

econômico; por outro, mantém os baixos salários no meio rural numa 

tentativa de restaurar o “Antigo Regime”, com o que nada mais faz senão 
retardar a formação do mercado de trabalho, exigência maior da “nova 

ordem” (SCHONS, 2003, p. 91). 

Nesse sentido, sinalizamos que a Assistência foi instrumento de manobra entre dois 

grupos da classe dominante que disputavam o poder e o domínio sobre a exploração da força 

de trabalho. Assim, a implementação da Speenhamland foi motivada pelos objetivos da 

aristocracia rural. Entretanto, Polanyi (2004) explica que, com o passar do tempo, apareceram 

os sinais negativos dessa legislação. Pois, cientes de que independente do seu salário, a renda 

seria a mesma; os trabalhadores diminuíram o ritmo da produção. Diante disto, Polanyi (2004, 

p. 101) esclarece que: “em poucos anos a produtividade do trabalho começou a declinar até o 

nível de trabalho indigente, oferecendo aos empregadores mais um motivo para não elevar os 

salários além da tabela [...]”. Assim, ocorreu o rebaixamento dos salários, culminando na 

intensificação do pauperismo. Diante disto, ao longo do tempo, os efeitos negativos da lei de 

abonos incidiram tanto nos dominados quanto nos dominantes (POLANYI, 2004).  

Referindo-se à Lei que substituiu a Speenhamland, Schons (2003) sinaliza que no 

período em que a Revolução Industrial alcançava seu auge e o desenvolvimento industrial 

estava numa fase em que, necessitava de um mercado de trabalho mais competitivo. Da 

mesma forma, para garantir a regulação dos salários, através da lei do mercado, é necessário 

mão de obra em demasia para que houvesse o aumento da oferta da força de trabalho. Assim, 

a expressiva mão de obra disponível permitia o rebaixamento do valor pago para a exploração 

da força de trabalho que, ao ser vendida, se torna uma mercadoria; sujeita à lei da oferta e da 

procura. Diante da necessidade do capital em expandir o mercado de trabalho, a Lei de 

Assistência aos pobres e a Speenhamland tornava-se um limite.  

De acordo com Behring e Boschetti (2009), nesse período histórico, a filosofia que 

norteia a vida econômica é a do liberalismo em que as orientações defendem o princípio do 

trabalho como mercadoria e sua regulação pelo livre mercado. O liberalismo teve como 

principais pensadores, David Ricardo e Adam Smith que formulou a tese que foi o fio 

condutor da ação do Estado naquele contexto histórico. Para esses pensadores: 
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Cada indivíduo agindo em seu próprio interesse econômico, quando atuando 

juntos a uma coletividade de indivíduos, maximizaria o bem-estar coletivo. 

É o funcionamento livre e ilimitado do mercado que asseguraria o bem-estar. 
É a “mão invisível” do mercado livre que regula as relações econômicas e 

sociais e produz o bem comum (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, p. 56). 

Assim, de acordo com esta orientação teórica, os sujeitos livres tinham que garantir a 

sua subsistência através da venda da sua força de trabalho no mercado. Dessa forma, o Estado 

não deveria garantir benefícios sociais para todos e nem intervir na esfera social e no 

mercado. As ações estatais tinha que ser direcionadas somente na implementação de leis que, 

garantissem os interesses capitalistas nas relações sociais. Assegurando o direito à liberdade 

individual, à propriedade privada e ao livre mercado. Além de almejar o afastamento do 

Estado na regulação econômica para se tornar politicamente a classe dominante, os liberais 

também defendiam a tese de que para isto, era necessário diminuir o poder do clero e da 

aristocracia (BEHRING e BOSCHETTI, 2009).  

Conforme Schons (2003), com base nessa tese, no ano de 1834 a Lei dos Pobres 

(Poor Low) é reformulada, sendo retomada na Nova Lei dos Pobres. Assim, o sistema de 

Speenhamland “marca o final de uma época e o início de outra” (Idem, p. 93). Entre as 

mudanças da reforma da Poor Low está o conceito de pobres – sendo considerados, somente 

os indivíduos em condição de necessidade absoluta. Assim, o atendimento assistencial ficava 

a cargo dos albergues e abrigos. Remetendo-se às consequências da Nova Lei dos Pobres para 

a parcela da população que necessita da Assistência, Schons (2003) sinaliza que: 

Pela Poor Law de 1834 foi abolida a Assistência aos que não tivessem 
defeitos físicos, criando-se uma administração bem mais rígida para as 

organizações assistenciais. Assim, os deficientes psíquicos e inúmeros 

miseráveis de toda espécie foram simplesmente alijados de qualquer auxílio 

(Idem, p. 95). 

Diante disto, percebemos que para atender os interesses do mercado, ocorre a 

reformulação das leis direcionadas ao atendimento assistencial. Assim, as leis que 

antecederam a Nova Lei dos pobres, eram um entrave para a expansão da economia industrial 

direcionada pela lei do mercado. Dessa forma, a Nova Lei dos Pobres “permitiu a formação 

de um mercado do trabalho competitivo e favoreceu a emergência de um proletariado móvel 

obrigado a vender a sua força de trabalho, mesmo abaixo preço, para sobreviver” 

(ROSANVALLON, 1984, p. 113, apud SCHONS, 2003, p. 96). Comparando a 

Speenhamland à Lei que a procedeu, Polanyi (2004) expõe que a Nova Lei dos Pobres 

intensificou ainda mais a situação de pauperismo da população. Nesse sentido, “[...] se 

durante a vigência da Speenhamland cuidava-se do povo como de animais não muito 
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preciosos, agora espera-se que ele se cuidasse sozinho, com todas as desvantagens contra ele 

[...]”  ( POLANYI, 2004, p. 105).  

Vimos até aqui que a assistência assumiu várias roupagens e funções dentro da 

sociedade capitalista. Ao mesmo tempo em que minimamente, atendia algumas necessidades 

da população, também serviu de mecanismo para legitimar interesses de grupos sociais
6
. 

Assim como a Speenhamland, a Lei dos pobres também era um limite para a expansão da 

economia de mercado que precisa de uma mão de obra livre
7
 e abundante. Além disto, era 

necessário minimizar ao máximo a Assistência aos pobres
8
 para que, estes ficassem 

totalmente dependentes do mercado de trabalho. Assim, ficariam sujeitos a qualquer preço 

que o empregador quisesse pagar pela mercadoria força de trabalho. Diante dos avanços e 

recuos no atendimento das necessidades da população que viviam em estado de penúria; 

entendemos que se fosse possível a assistência seria extinta. Entretanto, em sociedades em 

que a desigualdade social é acentuada, é necessário responder de alguma forma às 

reivindicações da população, mesmo que de forma restrita. Isso porque, um povo com fome 

não se cala; grita, explode, questiona e acima de tudo, incomoda. 

Analisando as formas e funções que a Assistência assumiu nesses períodos, busco a 

abordagem inspirada e fundamentada nas análises do escritor Antonio Gramsci
9
 sobre a 

sociedade Civil e Hegemonia. Coutinho (2003, grifos do autor) sinaliza que Gramsci 

distinguiu duas esferas essenciais no interior da superestrutura que formam o Estado: a 

sociedade política e a sociedade civil. No conceito Gramsciano, duas problemáticas básicas 

distinguem essas esferas; cada uma tem uma função diferente na organização da vida social, 

na articulação e reprodução das relações de poder. O conceito de sociedade política, em 

Gramsci, parte da análise de Marx sobre o Estado, que, de acordo com Gramsci, possui 

sentido estrito e amplo. Em seu sentido estrito é identificado como Estado coerção que é: 

[...] formada, pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe 

dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência e que se 

identifica com os aparelhos de coerção sob controle das burocracias 
executiva e policial-militar (COUTINHO, 2003 p. 127). 

                                                             
6
 Refiro-me à Speenhamland que, por um momento atendeu aos interesses da aristocracia rural em 

oposição à expansão do mercado de trabalho; contrariando os interesses da burguesia industrial. 

7
 Vale reforçar: livre somente para vender sua força de trabalho. 

8
 Para atingir esse objetivo, mudou-se até mesmo, a classificação das pessoas consideradas pobres. 

9
 Para isto, irei recorrer à obra de Carlos Nelson Coutinho (2003): Gramsci: um estudo sobre seu 

pensamento político.  
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Coutinho (2003) elucida que a sociedade civil é formada por grupos sociais 

responsáveis pela elaboração e difusão da ideologia. Entre esses grupos estão as Igrejas, os 

sindicatos, os partidos políticos, as escolas, os meios de comunicação, etc. Esses são 

“organismos de participação política aos quais se adere voluntariamente (e, por isso, são 

“privados”) e que não se caracterizam pelo uso da repressão” (idem, p. 125).  Ao se referir à 

sociedade civil e sociedade política, Duriguetto (2007) explica que a dinâmica que se instaura 

no interior dessas esferas revelam a forma de atuação do Estado na realidade social. Nesse 

sentido: 

[...] Enquanto na sociedade política as classes exercem seu poder e sua 

dominação por uma ditadura através dos “aparelhos coercitivos do Estado”, 

na sociedade civil esse exercício do poder ocorre por intermédio de uma 
hegemonia que é construída pela direção política e pelo consenso. Aqui, os 

grupos e classes sociais realizam a organização da representação de seus 

interesses e o encaminhamento de suas manifestações sócio políticas através 

dos “aparelhos privados de hegemonia” (DURIGUETTO, 2007, p. 56). 

Diante disto, concluímos que em uma sociedade em que o uso da coerção não é 

suficiente para frear as manifestações de uma classe que sofre com a exploração exacerbada 

de sua força de trabalho; torna-se necessário, outros instrumentos para obter o consenso e 

garantir a hegemonia de uma classe e/ou de um grupo social.  Assim, tanto a Speenhamd 

quanto as Poor Laws foram utilizadas para atingir interesses de caráter individualista. 

Entretanto, não podemos negar que a Assistência, também atende aos interesses da classe 

operária. Porém, naquele contexto histórico, ainda não tinham alcançado a dimensão de 

“classe para si” 
10

, sua organização não estava fortificada o bastante para construir uma contra 

hegemonia, que permitisse respostas mais eficazes às suas reivindicações. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Momento em que a classe operária deixa de buscar interesses particulares e grupais e, passam a 

defender interesses coletivos. Nesse sentido, a classe trabalhadora, supera conscientemente seus 

interesses econômicos corporativos e, singulares imediatos e se eleva a uma dimensão universal, 

Gramsci denomina de “catarse”. Ou seja, o momento da passagem da “classe em si” a “classe para si” 
(COUTINHO, 2003).  
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1.2- “Questão social” e Direitos Sociais  

Segundo Schons (2003), a positivação dos Direitos Sociais ocorreu em uma fase em 

que, após a Revolução Francesa e com o fim do regime absolutista, o Estado de direito já 

estava formado e os direitos civis e políticos já tinham sido constituídos. Nessa fase de 

consolidação da sociedade burguesa, ancorados na tese liberal de defesa do direito à 

liberdade, era preciso situar através das leis, os limites da interferência estatal. Pereira (2007) 

sinaliza que foi na sociedade moderna que a atuação do Estado limitado pela lei, tornou-se 

expressivo. Dessa forma:  

Adeptos do controle do poder estatal, os liberais põem acento na autonomia 

individual como um dique contra a intromissão do Estado nas liberdades, 

ditas negativas (por negarem a interferência estatal nos assuntos privados), e 
na autonomia das instituições de defesa das liberdades. Assim, para eles, os 

tribunais encarregados da proteção do ordenamento jurídico, ao qual 

estariam submetidos o Estado e a sociedade, seriam independentes em sua 

atuação, submetendo-se somente ao poder da Lei (PEREIRA, 207, p. 29, 
grifos do autor). 

Assim, para os burgueses, é necessária a liberdade máxima para controlar o mercado 

e expandir as relações mercantis ao nível internacional. Para isto era preciso que o Estado 

atuasse somente quando solicitado a dar suporte para que o objetivo do capital seja alcançado. 

Atuando dessa forma como “o comitê executivo da burguesia” (NETTO, 2006, p. 23). É nesse 

sentido que o Estado será avocado para controlar a massa trabalhadora através da 

regulamentação da assistência como direito social. Schons (2003) sinaliza que naquele 

período histórico, em que a atuação do Estado estava limitada por uma organização jurídica e 

política; as respostas às necessidades dos trabalhadores, não poderia dar-se somente no âmbito 

das crenças morais. Era preciso regulamentar a assistência aos pobres. Dialogando com 

Bobbio (1984) a autora sinaliza que no novo ordenamento político só é valorizado o que é 

sancionado e reconhecido em lei. Além disto, a interação do Estado com a sociedade civil 

exigia novas formas de atendimento às expressões da “questão social” para além da coerção.  

Netto (2001) explana que a utilização do termo “questão social” passa a ser 

empregada por pensadores conservadores a partir dos anos 30 do século XIX. Essa expressão 

surge na Europa Ocidental para explicar o fenômeno do pauperismo massivo da classe 

trabalhadora, consequência da expansão industrial iniciada na Inglaterra. No pensamento 

conservador, a “questão social” é utilizada como forma de separar o social do econômico; 

como se a “questão social” fosse somente uma deficiência natural da sociedade, em que suas 

expressões não tivessem ligação com o modo de produção capitalista.  
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Somente a partir do estágio do capitalismo monopolista
11

 que o pauperismo será alvo 

da intervenção estatal de forma planejada e contínua. Isso porque nessa fase, o capitalismo 

terá experiência para atingir seu maior objetivo que é a expansão dos lucros. Entretanto, esse 

acúmulo será acompanhado do detrimento das condições de sobrevivência da classe operária 

que avança com seu movimento reivindicatório incomodando o capital (NETTO, 2006).  

Para Schons (2003), a conformação da Assistência como Direito Social está 

relacionada às mudanças ocorridas dentro do Estado. Trata-se da passagem do Estado Protetor 

ao Estado Providência
12

 em que a atuação do Estado não se limita apenas à proteção da 

propriedade privada. Nesse sentido, referindo-se à intervenção estatal nas expressões da 

“questão social”, Netto ( 2006) enfatiza que houve um redimensionamento do Estado burguês 

que:  

ampliou-se e tornou-se mais complexa a estrutura e o significado da ação 

estatal, incorporando-se os desdobramentos do caráter público daquelas 
refrações: as sequelas da ordem burguesas passaram a ser tomadas como 

áreas e campos que legitimamente reclamavam, e mereciam a intervenção da 

instância política que, formal e explicitamente, mostrava-se como expressão 

e manifestação da coletividade (Idem, p. 30).  

 

Assim, o individualismo e a liberdade liberal esbarram na realidade social em que 

ocorre a intensificação do processo de luta e organização da classe trabalhadora em face do 

pauperismo e do trabalho precário. Diante disto, a teoria liberal que acompanhou o 

desenvolvimento da burguesia, perdeu suas forças. Schons (2003) explana que naquele 

contexto histórico, não cabia mais direcionar as ações do Estado sob a tese de que o bem estar 

coletivo seria alcançado através da satisfação material que cada indivíduo buscaria através da 

venda da força de trabalho no mercado.   

Além disto, Hobsbawm (2009) explica que com a crise de 1929, houve o 

rebaixamento dos salários, aumento do desemprego e a intensificação do pauperismo. As 

                                                             
11 - A partir do controle dos mercados, a concorrência mercantil no mercado mundial se torna livre. 

Assim, as empresas que sobrevivem à acirrada concorrência, conseguem fundir seus negócios com a 
das empresas que faliram nesse processo, conquistando dessa forma, o monopólio. (NETTO, 2006).  

12
O Estado moderno define-se fundamentalmente como um Estado protetor. 2. O Estado Providência é 

uma extensão de um aprofundamento do Estado protetor. 3. A passagem do Estado Protetor ao Estado 
Providência acompanha o movimento pelo qual a sociedade deixa de se pensar a partir do modelo do 

mercado. 4. O Estado Providencia visa substituir a incerteza religiosa pela certeza da Providência 

estatal (SCHONS, 2003, p. 107).  

5. É a noção da probabilidade estatística que torna praticamente possível e teoricamente pensável a 
integração da ideia de Providência no Estado (ROSANVALLON, 1984, apud SCHONS, 2003, p. 

107). 
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consequências da crise foram o motor para a ascensão do fascismo
13

 e da aceitação deste 

movimento por alguns grupos, que temiam as mazelas da crise. Assim, conforme Hobsbawm 

(2009), além do avanço dos movimentos da classe trabalhadora, o fascismo também 

contribuiu para o declínio do liberalismo. Nesse sentido, Hobsbawm (2009) sinaliza que:  

No fundo, a política liberal era vulnerável porque sua forma de governo 

característica, a democracia representativa, em geral não era uma maneira 

convincente de governar Estados, e as condições da era da catástrofe 
raramente asseguraram as condições que a tornavam viável, quanto mais 

eficaz (Idem, p. 139). 

Dessa forma, diante das ameaças que o movimento fascista e a classe trabalhadora 

representavam; “a ordem se vê obrigada como que a ‘autorizar’ o mecanismo Estado a 

assumir uma nova posição frente às questões sociais” (SCHONS, 2003, p. 100). Neste 

sentido, Hobsbawm (2009) explica que: 

O século XX multiplicou as ocasiões em que se tornava essencial aos 

governos governar. O tipo de Estado que se limitava a prover regras básicas 
para o comércio e a sociedade civil, e oferecer polícia, prisões e Forças 

Armas para manter afastado o perigo interno e externo, o ‘Estado guarda 

noturno’ das piadas políticas, tomou-se tão obsoleto quanto o ‘guarda 
noturno’ que inspirou a metáfora (Idem, p. 142).  

Apesar de a classe trabalhadora ter conquistado o direito ao voto, com a 

intensificação do pauperismo, esses sujeitos perceberam que era preciso outras medidas que 

atendessem suas demandas. Assim, diante do declínio das suas orientações políticas e 

econômicas, a burguesia se vê obrigada a reformular suas teses, para manter a hegemonia.  

Diante dessa necessidade do capital, a doutrina do liberal John Maynard Keynes, será 

utilizada como base para a regulação da atividade econômica e social (SCHONS, 2003). 

Assim, Pereira (2007) explana que:  

                                                             
13

  Movimento da direita radical que surgiu no Leste Europeu no final do século XIX. Tinham o apoio 

de grupos inferiores e médios da sociedade. Eram contra o liberalismo e à ascensão do movimento da 

classe trabalhadora. Além disto, este movimento usava o barbarismo como ação, possui também 
características fortemente racistas e xenofóbicas, também expressavam repulsa pelos Judeus. 

Hobsbawm (1991) explana que a antipatia aos judeus era difusa, porém um dos motivos era que para 

os fascistas; “[...] os Judeus estavam presentes em quase todo lugar e podiam simbolizar com 
facilidade tudo o que havia de mais odioso num mundo injusto, inclusive seu compromisso com as 

ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa que os tinham emancipado [...]” (idem, p. 123). Nesse 

sentido, a hostilidade aos judeus, estava estritamente relacionado à negação da sociedade capitalista. 
Porém, não se tratava de um movimento que almejava o fim das classes sociais, pois também eram 

contra o comunismo. Diante disto, o fascismo tinha o objetivo de fortalecer o poder e a dominação 

estatal, combatendo a democracia e intensificando a ideologia nacionalista e práticas militares. Cabe 

ressaltar que o fascismo não foi um movimento que conquistou a hegemonia. Porém a ascensão desse 
grupo deixou o capitalismo dividido entre a ameaça do comunismo e do fascismo, que não deixava 

brechas para acordos, pois queriam uma revolução para manter a dominação (HOBSBAWN, 2009). 
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[...] A doutrina Keynesiana estimulou a criação de medidas 

macroeconômicas, que incluíam: a regulação do mercado; a formação e 

controle dos preços; a emissão de moedas; a imposição de condições 
contratuais; a distribuição de renda; o investimento público; o combate à 

pobreza etc. E tudo isso visava não exatamente à socialização da produção, 

rumo à instituição de uma sociedade socialmente igualitária, mas à 

socialização do consumo, a qual foi concebida como um contraponto à 
socialização da produção (idem, p.32, 33, grifos da autora).  

Diante disto, ocorre a passagem do Estado liberal de Direito para o Estado Social de 

Direito
14

.  Para Pereira (2007, p. 34), “foi por meio da incorporação da questão social na 

agenda política e da sua paulatina transformação em questão de direito, que a integração do 

Estado com a sociedade civil tornou-se uma realidade irrecusável”. A partir dessa mudança na 

forma de organização do Estado, ocorre o nascimento dos Direitos Sociais, consolidados 

através das políticas sociais, que segundo Netto (2006), são respostas parciais e fragmentadas 

às demandas da classe trabalhadora. Dessa forma, não se questiona a gênese da exploração 

burguesa, pois “[...] tomar a ‘questão social’ como problemática configuradora de uma 

totalidade processual específica, é remetê-la concretamente à relação capital/trabalho” (Idem, 

p. 28). Para Netto (2006), as políticas sociais são oferecidas na medida em que, além de 

responder algumas demandas da classe trabalhadora, também atende o interesse do capital ao 

permitir o controle da classe subalterna, garantindo assim, a exploração da força de trabalho e 

consequentemente a acumulação capitalista. 

 

1.3- Cidadania restrita 

  Conforme Schons (2003), Marshall (1967) apresenta a evolução da cidadania a 

partir da conquista dos direitos civil, político e social, desenvolvidos respectivamente nos 

séculos XVIII, XIX e XX.  

Considerando o que já fora problematizado nesse trabalho sobre a gênese dos 

direitos, que emergem como uma necessidade para organizar as relações sociais em uma 

sociedade em que; para a acumulação de riquezas é necessário a exploração de uma classe; 

fazemos-nos a seguinte pergunta: em uma sociedade desigual, é possível o desenvolvimento 

da cidadania de forma universal? 

                                                             
14

 No Estado liberal de Direito, ancorado na tese individualista, o Estado não intervém na esfera social 

e no mercado; suas ações são direcionadas somente na implementação de leis que garantam os 

interesses capitalistas nas relações sociais. O Estado Social de Direito, trata-se da fase em que o 
Estado possui um caráter intervencionista, atuando frente à questão social e na economia (SCHONS, 

2003).  
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Mencionando a evolução histórica do direito, Guerra (2010) afirma que no século 

XVIII o direito civil foi o primeiro direito a ser reconhecido na sociedade burguesa. 

[...] sendo o direito de propriedade o primeiro direito reconhecido 

(inicialmente, a propriedade de si - o individualismo possessivo - e do que 
decorre seu trabalho e, posteriormente, a propriedade dos meios), resultando 

no direito dos proprietários dos meios de produção de se apropriaram dos 

bens produzidos pelo trabalhador assalariado [...] (idem, p. 5). 

Assim, o primeiro direito a ser reconhecido, foi o direito sobre a propriedade da terra 

e dos meios de produção, assim como também o direito de exploração, daqueles que também 

detém o direito de vender sua força de trabalho.  Para Carvalho (2008) os direitos civis 

correspondem ao direito à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei.  Diante disto, 

cabe-nos questionar; liberdade para quê e igualdade para quem? Ancorando a análise nos 

textos de Schons (2003), percebo que a proclamação do direito civil se ajustava às 

necessidades do capitalismo em ascensão, que necessitava de liberdade para negociar no 

mercado mundial e, de uma mão de obra livre e abundante para garantir a acumulação de 

riquezas. Nesse sentido, embora tenha como característica a abrangência global, esse direito 

tem em sua essência, a proteção do capital e, considerando que para manter e conquistar a 

hegemonia, a burguesia reproduzia práticas singulares; estávamos diante de um paradoxo em 

que o direito universal não abrangia a todos. Além disto, o direito à propriedade é por si só, 

um direito excludente, pois se todos pudessem ser proprietários, não precisaria de uma 

regulamentação judicial para legitimar a posse. Nesse sentido, o direito de um exclui o direito 

de todos.  

Quanto aos direitos políticos, Carvalho (2008) sinaliza que estes, equivalem ao 

direito à participação do cidadão no governo da sociedade, através da candidatura e do voto.  

Conforme Duriguetto (2007) a conquista desse direito foi fruto das mudanças ocorridas na 

segunda metade do século XIX. Trata-se de algumas determinações operadas nas esferas da 

economia e da política, “que irão alterar a configuração da representação dos interesses no 

aparato estatal e as condições e estratégias de manifestação da luta de classes e da 

possibilidade da revolução” (Idem, p.52). É nesse cenário que ocorre o desenvolvimento e o 

avanço de forma organizada, dos sindicatos e partidos operários de massa que, contribuem 

para a ampliação política da classe trabalhadora através da conquista do sufrágio universal 

(DURIGUETTO, 2007).  

Reconhecemos a importância desse direito, entretanto diante da alienação a que 

estamos submetidos cotidianamente, é possível que através desta norma, se conquiste o 



25 
 

consenso sem o uso da força e com poucos embates políticos. Nesse sentido, sinalizo que a 

educação é uma das mediações que permite o questionamento sobre a subordinação de uma 

classe. Assim em uma sociedade em que o nível educacional é extremamente baixo, essa 

crítica fica comprometida.  O Brasil, por exemplo, é um país cujo sistema educacional é 

extremamente frágil.  Nesse sentido, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apontam que:  

No ano de 2011 a população do Brasil foi estimada em 192376496 de habitantes. No 

que tange a educação no país, a pesquisa demonstra que no mesmo ano 16, 5 milhões de 

brasileiros eram analfabetas. Desse total de pessoas que não sabiam ler nem escrever, 10,2% 

eram da Região Norte e 16,9% da região Nordeste. Duas regiões apontadas pela pesquisa 

como as que possuem os maiores índices de analfabetismo do país. A mesma pesquisa aponta 

que no Brasil, 15,1 % da população com idade de 25 anos ou mais, não possuíam instrução e 

31,5 % tinham apenas o Ensino Fundamental Incompleto; do total da população brasileira, 

25,4% terminou o Ensino Médio e, apenas 11,5 % concluíram o Ensino Superior
15

. 

É importante salientar que os índices educacionais apontam que o acesso à educação 

no país é muito restrito. Além disto, ainda existe outro agravante que é a qualidade do ensino 

no contexto neoliberal em que a precarização do ensino público avança em concomitância 

com a privatização da educação. Referindo-se à lógica do mercado na produção do 

conhecimento, Chauí (2003) revela que: 

[...] o poder econômico baseia-se na posse de informações e, portanto, essas 

tornam-se secretas e constituem um campo de competição econômica e 
militar sem precedentes, ao mesmo tempo em que, necessariamente, 

bloqueiam poderes democráticos, os quais se baseiam no direito à 

informação, tanto no direito de obtê-las como o de produzi-las e fazê-las 

circular socialmente [...] (idem, 2003, p. 8). 

Diante disto, sinalizo que a população tem poucas condições para entender o 

significado da participação nas esferas de poder, para dessa forma, transformar seu voto em 

                                                             
15

 - Com base nos estudos de Chauí (2003), nos resta perguntar qual foi a qualidade da educação que 

esses 11,5% da população brasileira concluíram o Ensino Superior receberam? Chauí (2003) aponta 

que com a reforma do Estado, junto com outras esferas, a educação foi definida como serviço não 
exclusivo do Estado. Assim, vivemos um processo em que a responsabilidade pela educação no Brasil, 

é transferida para o mercado. Diante disto, a Universidade, passou da ideia de universidade como 

instituição social sendo definida neste contexto de transferência de responsabilidade, como; organismo 
prestadora de serviços. Diante do que fora exposto, a autonomia intelectual da universidade que 

possibilita o conhecimento da desigualdade social e permite a crítica à divisão da sociedade em classe 

com interesses antagônicos, fica comprometida. Assim, ao invés de formar profissionais com 

capacidade analítica e crítica; com a privatização, a universidade terá como direção; as orientações do 
mercado em que, um dos objetivos é a formação de profissionais competitivos e produtivos para o 

mercado. 
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uma mediação política. Além disto, sabemos que o sistema educacional tradicional e os meios 

de comunicação, são controlados pela classe hegemônica. Assim, mesmo em um país dito 

democrático, é possível a aprovação popular para projetos societários que vão contra os 

interesses da classe trabalhadora.  

Referindo-se aos direitos de primeira e segunda geração
16

 Guerra (2010) esclarece 

que: 

[...] Os direitos e garantias individuais defendidos pelos liberais e impostos 

pela burguesia como universais eram estranhos às condições de vida dos não 
proprietários, cuja “liberdade” localizava na sujeição dos mesmos ao 

venderem-se como força de trabalho enquanto condição única de 

sobrevivência [...] (Idem, p. 6). 

Diante disto, fica claro que embora a participação política seja um avanço para a 

classe trabalhadora, não é suficiente para diminuir a indigência. Não é para menos, 

considerando que o primeiro direito garante os meios necessários para a acumulação 

capitalista, pressuposto para a pauperização da classe trabalhadora, que em sua forma 

organizativa não esmorece diante da coerção. Guerra (2010) elucida que o surgimento de 

manifestações da classe operária põe em risco a ordem vigente.   É nesse cenário que os 

direitos sociais serão positivados. Para Carvalho (2008) estes correspondem os direitos à 

educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde e à aposentadoria.  Conforme Duriguetto 

(2007), com a conquista dos direitos sociais o Estado é compelido a formular políticas que 

respondam as demandas da classe trabalhadora.  

Diante do que fora problematizado, concluo que em uma sociedade desigual, não é 

possível o desenvolvimento da cidadania de forma universal. Assim, a cidadania que na teoria 

conservadora compreende os direitos civis, políticos e social, mas que, de fato são também 

utilizados para manter os interesses de uma classe em detrimento da outra. Apesar disto, não 

podemos esquecer que em uma sociedade em que a acumulação está relacionada à 

desigualdade, esses direitos são importantes na medida em que, também podem ser um meio 

pelo qual a classe trabalhadora pode ter suas necessidades atendidas, mesmo que de forma  

mínima; assim como também, criar uma contra-hegemonia 
17

, neste caso; mediada pela 

política. 

                                                             
16

 Direito civil e político. 
17

  Conforme Coutinho (2003) a reforma intelectual e moral é condição necessária para que a classe 

subalterna lute pela hegemonia. Assim, para que a formação da consciência enfrente o domínio de 
uma classe, é necessário formular teorias que critique e recuse as ideologias da classe que detém a 

supremacia. Dessa forma, é necessário que haja a criação e o desenvolvimento de uma nova cultura 
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2- POLÍTICAS SOCIAIS NO CAPITALISMO PERIFÉRICO: A EXPERIÊNCIA 

BRASILEIRA. 

 

2.1- O Brasil e o desenvolvimento capitalista 

Conforme Behring e Boschetti (2009), as políticas sociais no Brasil, se 

desenvolveram de forma diferente dos países centrais. A causa disto foram algumas 

particularidades da formação social do Brasil. Nesse sentido, antes de entendermos como 

aconteceu o desenvolvimento das políticas sociais no Brasil, é necessário primeiro 

compreender algumas características da formação social do país. 

Assim, dialogando com Prado Jr. (1991), Behring e Boschetti (2009) revelam que os 

movimentos de colonização do Brasil, fora realizado em uma complexa articulação com o 

mercado mundial. Dessa forma, a colonização do Brasil contribuiu para a acumulação de 

riquezas dos países centrais; além de desencadear uma dependência econômica que o período 

do Brasil Imperial e Republicano não conseguiram findar. Outra característica que marcou e 

limitou o avanço do capitalismo foi a forma de exploração da força de trabalho, baseada no 

escravismo. 

Referindo-se a gênese da sociedade burguesa no Brasil, Fernandes (2006), explana 

que, as influências que o “espírito da burguesia” podia exercer na sociedade brasileira, foram 

neutralizadas pelo escravismo e pela ordem senhorial, em que a dominação baseava-se no 

autoritarismo, no patrimonialismo, no mandonismo e na solidariedade moral (FERNANDES, 

2006). Conforme Behring e Boschetti (2009, p. 75) “[...] O Estado brasileiro nasceu sob o 

signo de forte ambiguidade entre um liberalismo formal como fundamento e o 

patrimonialismo como prática no sentido da garantia dos privilégios das classes dominantes 

[...]”. Signos estes, que até hoje permeia as relações sociais no país, fazendo com que 

percebemos no cotidiano, que as políticas sociais são alvo de práticas clientelísticas, 

fortalecendo a ideologia do favor. Negando dessa forma, a dimensão do direito social, fruto da 

contradição entre o trabalho e o capital.  

Referindo-se ao poder senhorial Carvalho (2008) sinaliza que na sociedade rural, 

principalmente no nordeste brasileiro, os grandes proprietários rurais, chamados de coronéis, 

                                                                                                                                                                                              
que recuse aspirações particulares e corporativas. Nesse sentido, Gramsci sinaliza que “[...] quanto 
mais um conhecimento for científico, objetivo, tanto mais tenderá a tornar ampla, universal e eficiente 

a práxis social por ele iluminada” (idem, p.112). 
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mantinham o domínio das relações sociais. O poder dos coronéis permitia sua articulação com 

o governo estadual e federal. Assim, Carvalho (2008) sinaliza que:  

 [...] Quando o Estado se aproximava, ele o fazia dentro do acordo 

coronelista, pelo qual o coronel dava seu apoio político ao governador em 
troca da indicação de autoridades, como delegado de policia, juiz, o coletor 

de impostos, o agente do correio, a professora primaria [...]. Fruto dessa 

situação eram as figuras do “juiz nosso” e do “delegado nosso”, expressões 
de uma justiça e de uma polícia postas a serviço do poder privado (Idem, p. 

56). 

Diante disto, a classe trabalhadora explorada e espoliada não tinha direito nenhum; já 

que a maioria das esferas da sociedade estava sob o controle dos grandes proprietários de 

terra, o patrão que por sua vez, controlavam o Estado. 

Segundo Fernandes (2006), para que novas formas de desenvolvimento econômico, 

social e político se consolidassem no Brasil, era preciso acabar com esses entraves que 

limitavam a difusão da ideologia liberal, que defende o individualismo e a liberdade. 

Pressuposto teórico necessário para a expansão capitalista, na medida em que sendo detentor 

de si, o sujeito pode vender sua força de trabalho em um mercado. Além disto, a teoria liberal 

é uma orientação que incentiva a concorrência a partir do mercado livre.  Contudo, essa 

mudança de forma radical, traria consequências graves, criando situações de violência e de 

conflito incontroláveis, culminando até em uma “guerra entre as raças”. Isto, porque a 

aristocracia não queria perder o poder e o status.  Pois, “no cosmos senhorial só pode existir 

um tipo de individualismo, que nasce da exacerbação da vontade do senhor e se impõe de 

cima para baixo” (Idem, p. 197).  

Referindo-se ao tráfico de escravos Carvalho (2008) explica que, em obediência às 

exigências da Inglaterra, no ano de 1831 foi aprovada uma lei que considerava o tráfico de 

escravos como pirataria. Entretanto, a proibição ficou só no papel, pois a importação de 

escravos continuou. “Dessa primeira lei contra o tráfico surgiu a expressão ‘lei para Inglês 

ver’, significando uma lei, ou promessa, que se faz apenas por formalidade, sem a intenção de 

pô-la em prática” (Idem. p.46). A escravidão no Brasil e o domínio senhoril eram um entrave 

para os direitos civis que tem como pressuposto o direito inalienável da liberdade. Assim, na 

década de 1840 a Inglaterra voltou a pressionar o Brasil. No ano de 1950 a marinha Inglesa 

apreendeu navios nas águas localizadas no território brasileiro, além de invadir portos para 

afundar navios suspeitos de transportarem escravos. Somente a partir das pressões feitas pela 
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Inglaterra — com quem o Brasil mantinha relações comerciais—, no ano de 1888 a 

escravidão foi abolida
18

 (CARVALHO, 2008). 

 Percebe-se que, mesmo sendo coagido pela Inglaterra, a propriedade de escravos 

estava tão enraizada nas práticas dos grandes proprietários, que levou anos até que ocorresse a 

abolição da escravatura. Entretanto, isso não quer dizer que na prática houve liberdade.  

Fernandes (2006) sinaliza que o trabalho livre não fora aceito por parte dos senhores. Assim, 

como também “vários setores da população interna não compreendiam bem a natureza do 

trabalho livre e da mercantilização do trabalho (como se ela fosse um prolongamento da 

condição do escravo, como mercantilização da pessoa do trabalhador)” (Idem. p. 229). 

Diante disto, nos vem a inquietude de questionar, o que está por trás dessa liberdade? 

Os direitos civis garantem liberdade para quem? Para os escravos? Remetendo-se às 

condições de vida destes sujeitos, após o fim da escravidão, Carvalho (2008) explana que:  

No Brasil, aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras, nem 

empregos. Passada a euforia da libertação,muitos ex escravos regressaram a 

suas fazendas, ou a fazendas vizinhas, para retomar o trabalho por baixo 
salário. Dezenas de anos após a abolição, os descendentes de escravos ainda 

viviam nas fazendas, uma vida pouco melhor do que a dos seus antepassados 

escravos (Id. p. 52). 

Diante disto, percebemos que a liberdade é limitado pelo fator econômico. No caso 

dos ex-escravos, pela necessidade de ter os insumos necessários para continuar vivendo.  

Assim, concluímos que, no Brasil, os direitos civis, respondem aos interesses da 

burguesia, pois garantem o direito à propriedade, ao livre mercado, assim como também 

tornam o indivíduo livre para vender sua força de trabalho.  

Além disto, nas observações de Fernandes (2006), a estrutura social do Brasil, 

diminuiu a capacidade do trabalhador de se manifestar em meio à exploração. Diante disto, ao 

invés de relações de conflito e enfrentamento, o que existe são relações de dependência por 

parte do trabalhador e de propriedade por parte do patrão. Para Fernandes:  

                                                             
18

 Não posso deixar de sinalizar que aprendi em minha vida escolar que a Princesa Isabel assinou a Lei 
Áurea em um ato de solidariedade com os espoliados. Lembro-me de que no primário, visitei o museu 

Imperial em Petrópolis e só faltei me curvar diante da caneta que supostamente fora usada para assinar 

a lei que libertou os escravos. Isto mostra a fragilidade do sistema educacional em que nos deparamos 
com a aparência dos fatos que nos são repassados de acordo com os interesses de uma classe. Assim, 

criam no imaginário da população fatos místicos, heróis e heroínas; pelos quais de forma alienada 

somos capazes de defender.  Felizmente, na graduação aprendi a não ficar presa à superficialidade, 

pois desta forma podemos ter subsídios para chegar à essência dos fatos. Assim, a partir de estudos, 
tive a oportunidade de desmistificar o mito Princesa Isabel, entendendo que o fator que contribuiu para 

libertar os escravos, fora meramente mercantil.   
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[...] Essa situação estrutural complicaria todo o processo histórico, tornando 

muito demorada a emergência de uma consciência operária e debilitando o 

uso legítimo da competição e do conflito em relações tipicamente contratuais 
(largamente representadas pelos brasileiros como se fossem relações 

tradicionais de lealdade ou como relações tipicamente patrimonialistas) 

(2006, p. 229, 230). 

 Relações como estas, mostram que em meio ao trabalho livre, a mentalidade do 

dominante e do dominado não mudou. Assim, não basta mudar a norma, é preciso mudança 

ideológica e cultural para criar uma contra hegemonia.  

Não é nosso interesse adentrar densamente na formação social do Brasil na gênese do 

capitalismo. O que fizemos foi delimitar algumas características das relações sociais 

brasileira, para entendermos algumas particularidades que até hoje estão presentes na 

realidade. Pois, atualmente, nos deparamos no cotidiano com o patrimonialismo, o 

clientelismo, o mandonismo, etc.  

 

2.2- Gênese do Serviço Social no Brasil 

Para prosseguir com nossa análise acerca dos direitos sociais, ilustraremos a gênese 

da profissão de Assistente Social. Essa abordagem é necessária para entendermos a relação 

entre a função das políticas sociais e os profissionais que trabalham nessas políticas, no caso 

deste estudo, os assistentes sociais. É importante salientar que neste ítem nos reportaremos à 

necessidade do capital  por profissionais tecnicamente capacitados para fiscalizar e controlar a 

classe operária. Mostrando dessa forma, a face ambígua das políticas sociais e do Serviço 

Social, categoria profissional que, ao mesmo tempo em que tem sua ação voltada para o 

atendimento das demandas da classe subalterna; também responde às necessidades do capital 

que precisa de uma classe operária pacífica e acima de tudo, produtiva.  Assim, referindo-se 

ao significado social do Serviço Social na sociedade capitalista, Iamamoto e Carvalho (2006, 

p. 71), sintetizam que esta profissão é “um dos elementos que participa da reprodução das 

relações de classes e do relacionamento contraditório entre elas [...]”. 

Nesse sentido, conforme Iamamoto e Carvalho (2006), com a instauração da nova 

ordem, a Igreja católica será chamada pelo Estado para intervir na vida social e controlar a 

massa através da ideologia, desempenhando um papel importante para a legitimidade do novo 

regime. Contando com os serviços e apoio da igreja, o Estado fez algumas concessões como a 

instituição do ensino religioso nas escolas públicas, assim como também a proibição de 

propagandas religiosas nos sindicatos. “O passo inicial da estratégia desenvolvida pela Igreja 
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se dirigira para a reconquista de seus privilégios e a legitimação jurídica de suas áreas de 

influencia dentro do Estado” (Idem, p. 156). A integração do Estado com a Igreja se dá em 

face de interesses mútuos; em que de um lado, o Estado ansiando o apoio da Igreja Católica 

para legitimar suas ações; do outro lado a Igreja aspirando benefícios dentro do Estado. As 

concessões do Estado à Igreja  Católica permitiram o aumento de sua influência,  em um 

contexto em que esta instituição religiosa, vivenciava a diminuição de sua dominação 

ideológica nas frações da classe burguesa. Iamamoto e Carvalho (2006) sinalizam que esta 

organização religiosa irá reagir
19

 à diminuição de sua hegemonia. Assim:  

Essa reação terá por base, por meio de métodos organizativos e 

disciplinares, a constituição de poderosas organizações de massa — 

“verdadeiro partido da Igreja — visando ao controle e enquadramento da 
população católica. A partir da aglutinação de suas forças,  da concentração 

de suas fileiras, pretende a hierarquia resistir ao assalto da reforma 

protestante e laica e, pelo cerco ao Estado Liberal,  restabelecer, por meio da 
estratégia do domínio indireto, sua antiga hegemonia (idem, p. 141) 

Iamamoto e Carvalho (2006) explicam que, nesse contexto de reação religiosa, surge 

o Movimento Católico Laico. O eixo da sua estratégia ideológica será a satanização do 

comunismo, vinculando-o às ideias de miséria e barbárie. A ação política e ideológica do 

movimento laico, além de ter como objetivo a cristianização e a reunificação dos diferentes 

grupos da sociedade burguesa; também visa a concordância destes grupos “a um projeto 

comum sob a égide do corporativismo estatal, de integração e controle do movimento 

operário” (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 163). A partir do desenvolvimento do 

Movimento Laico, as iniciativas da ação social da igreja católica se multiplicarão. Iamamoto e 

Carvalho (2006, p. 166, grifos dos autores) sinalizam que a ação social, “[...] tem em vista não 

o socorro aos indigentes, mas, já dentro de uma perspectiva embrionária de assistência 

preventiva, de apostolado social, atender e atenuar determinadas sequelas do 

desenvolvimento capitalista [...]”. Além disto, a ação social seria uma mediação estratégica 

para propagar a ideologia na classe operária.  Conquistando dessa forma, o 

apassivamento da classe trabalhadora e a adesão de diferentes frações da sociedade civil, ao 

desenvolvimento capitalista. 

                                                             
19

- A reação da Igreja Católica, inicia-se antes da instauração da nova ordem. A reformulação político 
religiosa desta instituição inicia-se nos primeiros anos da década de 1920 (IAMAMOTO & 

CARVALHO).  
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De acordo com Iamamoto e Carvalho (2006), com o objetivo de formar trabalhadoras 

sociais com capacidade de ação técnica e eficiente
20

 — para a ação social e difusão da 

doutrina social da igreja —, no ano de 1932 é fundada na cidade de São Paulo, o Centro de 

Estudos e Ação Social (CEAS). Sob a coordenação do CEAS, no ano de 1936 surge na cidade 

de São Paulo a primeira Escola de Serviço Social no Brasil. (2006) sintetizam que: 

A partir desse momento nota-se que, paralelamente à demanda  inicial por 
quadros habilitados  por essa formação técnica especializada, originada da 

própria ação social católica, começa a aparecer outro tipo de demanda, 

partindo de determinadas instituições estatais ( Idem, p. 174, grifos dos 
autores) 

Nesse sentido, Iamamoto e Carvalho (2006) explanam que a criação da primeira 

Escola de Serviço Social, não pode ser entendida como fruto somente da iniciativa do 

Movimento Católico Laico.  A tecnificação da prática da assistência não envolvia apenas as 

necessidades do aparato religioso, o Estado e o empresariado também demandavam pessoas 

especializadas para responder à necessidades sociais. Dessa forma, antes da fundação da 

escola, já existia uma demanda estatal “que assimilará a formação doutrinaria própria do 

apostolado social” (Idem, p. 176, grifos dos autores). Com a fundação e expansão das 

instituições que prestavam serviços sociais, a demanda por profissionais diplomados para a 

prática da assistência, seria maior do que a de profissionais disponíveis no mercado de 

trabalho. Diante disto, a partir do ano de 1942, o Estado irá subsidiar cursos para acelerar a 

formação de Assistentes Sociais para comporem o quadro de funcionários das grandes 

instituições
21

. A partir da inserção das Assistentes Social nestas instituições estatais, ocorreu o 

processo de legitimação e institucionalização da profissão na divisão social e técnica do 

trabalho. Trata-se de profissionais assalariados contratados para atuar no processo de 

produção e reprodução das relações sociais capitalistas (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006).  

Referindo-se à ação profissional das Assistentes Sociais pioneiras, Iamamoto e 

Carvalho (2006), sinalizam que:  

A atuação prática desenvolvida pelos primeiros Assistentes Sociais estará, 

assim, voltada essencialmente para a organização da assistência, para a 

educação popular, e para a pesquisa social. Seu público preferencial — e 

                                                             
20

 Analisando os textos Iamamoto e Carvalho (2006), ressalto que essa eficiência consiste na 

capacidade ideológica de persuasão para o controle da classe operaria.  

21
- Entre as instituições que irão empregar as assistentes sociais, estão: o Juízo de Menores; o 

Ministério do Trabalho; o Serviço de Assistência ao Menor; Legião Brasileira de Assistência Social; 
os Institutos e Caixas de Pensões e Aposentadorias; o Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional 

(SENAI) e o Serviço Social do Comercio (SESC). 
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quase exclusivo — se constituirá de famílias operarias especialmente as 

mulheres e crianças [...] (Idem, p. 196). 

 

Diante disto, a intervenção profissional estaria voltada para a fiscalização do trabalho 

e da vida particular dos operários. As atividades que estas profissionais desenvolveriam 

frequentemente seriam os cursos de formação moral e doméstica. Assim, em sua gênese, a 

intervenção profissional esteve voltada para a adequação dos indivíduos às exigências da 

industrialização capitalista, o que era feito de forma acrítica, identificando no indivíduo a 

causa da sua situação de pauperismo. Nesse sentido, Iamamoto e Carvalho (2006) sinalizam 

que:  

[...] Os Assistentes Sociais agem ou projetam agir com sua visão do mundo, 

própria de sua posição de classe. A representação que fazem do proletariado 

e dos problemas sociais e que legitima para si mesmos sua intervenção são 
aquelas produzidas pelas classes e frações da classe dominantes, necessárias 

à reprodução das relações sociais de produção capitalistas (Idem, p. 213). 

Além disto, ressalto que nesse período histórico, a ação das Assistentes Sociais era 

conforme o desenvolvimento e principalmente, o acesso à literatura existente sobre as mazelas 

da exploração capitalista. Dessa forma, a formação dessas profissionais
22

, não permitia a 

leitura da realidade de forma em que seja possível a identificação da verdadeira causa do 

pauperismo.  

Assim, sinalizo que embora seja uma profissão cuja ação incide sobre as demandas 

da classe trabalhadora; sua gênese, não foi uma demanda da classe explorada. 

Contraditoriamente, esta profissão surgiu da necessidade do capital, cooptado pelo Estado, de 

que houvessem profissionais tecnicamente capazes para intervir na “questão Social
23

, em um 

período de expansão das respostas estatais, através das políticas sociais que, conforme Guerra 

(2007, p.133), são “suporte material e ordenamento da intervenção profissional, já que, a 

nosso ver, elas imprimem contornos e configurações à intervenção do assistente social [...]”. 

Dessa forma, “O Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na 

divisão social do Trabalho, tendo por pano de fundo o desenvolvimento capitalista industrial e 

a expansão urbana” (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 76).  

                                                             
22

  A formação das Assistentes Sociais teve influência do Serviço Social da Europa e, posteriormente 
das produções dos Estados Unidos. 

23
 A questão social não é senão 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 vida social, da contradição 
entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da 

caridade e repressão [...] (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 77). 
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Diante disto, as políticas sociais e o Serviço Social são mediações construídas em 

períodos históricos de desenvolvimento capitalista e acirramento do pauperismo que, produziu 

na classe explorada insatisfação e mobilizações capazes de incomodar o capital. Requerendo 

dessa forma, medidas para pacificar a classe inquieta. Sendo necessário para isto, não somente 

meios materiais, mas também ideológicos. Dessa forma, não bastaria responder às demandas 

dos trabalhadores de forma fragmentada
24

; era preciso o treinamento dos sujeitos que iriam ter 

acesso direto à classe subalterna. Nesse sentido, Iamamoto e Carvalho (2006, p. 113) 

sinalizam que; “[...] O Assistente Social é chamado a constituir-se no agente institucional de 

“linha de frente” nas relações entre a instituição e a população, entre os serviços prestados e a 

solicitação dos interessados por esses mesmos serviços [...]”.  Assim, o objetivo era de que, a 

partir da especialização, os assistentes sociais, tenham capacidade para cooperar com o 

controle do operariado através das políticas sociais. Nesse sentido, Guerra (2007) sintetiza 

que: 

[...] no plano ideológico, as políticas sociais devem “aparecer” aos 
trabalhadores, apartadas de interesses de classe. E de fato aparecem, à 

medida que o aspecto místico que encobre as políticas sociais sustentam-se 

no discurso da neutralidade do Estado, na primazia dos aspectos técnicos 
sobre o econômico e nas transformações dos antagonismos das classes 

sociais em meras contingências do progresso [...]  (Idem, p. 135). 

Dessa forma, a naturalização das demandas sociais contribui para a aceitação da 

classe trabalhadora, de sua situação de pauperismo. Além disto, a atribuição da miséria à 

vontade divina encobre a dominação de classe e faz com que, no plano ideológico, as políticas 

sociais sejam vistas como concessão de um Estado neutro e solidário com a classe 

trabalhadora. 

 

2.3 - Breve histórico de uma política social brasileira 

Além do entendimento sobre a gênese do Serviço Social no Brasil, achamos que é de 

suma importância explanarmos sobre a “questão social” no país. Assim, teremos elementos 

para pensar suas expressões e, analisar as respostas estatais através da política social.  

De acordo com as colocações de Ianni (2004), a “questão social” existe no Brasil 

desde o tempo da escravidão. Assim, como propriedade do “seu senhor”, o escravo fornecia 

sua força de trabalho; sendo espoliado e sofrendo torturas. Os escravos por sua vez, 

                                                             
24

  Fragmentando as respostas para os problemas de habitação, fome, desemprego e saúde; obscurece a 
causadas necessidades da classe trabalhadora. Desvinculando dessa forma, as demandas do modo de 

produção capitalista (GUERRA, 2007). 
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respondiam à exploração e à violência, através de rebeliões na senzala, fuga e formação de 

quilombos. Além disto, faziam tocaias contra os senhores, familiares e capatazes. O 

enfrentamento às ações dos escravos era feito através da coerção; não existia espaço para 

negociações. Embora o uso da força predomine até os dias de hoje como forma de resposta 

aos conflitos; com o fim da escravidão, foi possível a abertura de brechas para negociação. 

Portanto, Ianni (2004) enfatiza que: 

Ainda que na prática predominem as técnicas repressivas, a violência do 

poder estatal e a privada; ainda assim o direito liberal adotado nas 
constituições e nos códigos supõe a possibilidade da negociação. E o 

protesto social, sob diversas formas, no campo e na cidade, sugere tanto 

necessidade da reforma como a possibilidade da revolução (p. 104) 

Nesse sentido, os grupos dominantes e o governo, reconhecem a “questão social”, 

entendendo que é possível respostas sem que a estrutura econômica seja abalada. Diante disto: 

[...] ao longo das décadas de 1920 e 1930 os governantes e setores 

dominantes começaram a admitir que a “questão social” poderia deixar de se 
considerada um problema de polícia, e começar a ser tratada como um 

problema político (IANNI, 2004, p. 104). 

Embora houvesse esse avanço ao pensar sobre o enfrentamento à “questão social”, 

Ianni (2004), compreende que houve períodos de retrocesso, em que os conflitos eram 

considerados casos de polícia.  

Conforme Behring e Boschetti (2009), a intervenção estatal através das políticas 

sociais no Brasil, está relacionada ao avanço do capitalismo e da industrialização no país que 

intensifica o pauperismo da população. Porém, diferente dos países centrais, o Brasil não teve 

um sistema de bem estar social. Pereira (2007) ressalta que o domínio colonial e a 

dependência econômica, limitaram o avanço das políticas sociais em caráter universal no país.  

Conforme Santos, (2008), o início da intervenção estatal na “questão social”, para 

além da repressão policial no Brasil, inicia-se na década de 1930, quando a industrialização 

começa a avançar, modificando as relações econômicas e sociais do país, que antes se baseava 

na agroexportação do café, que teve seu preço reduzido drasticamente no mercado 

internacional, após a crise de 1929
25

. Com a economia brasileira dependente do mercado 

internacional, a crise teve efeito no país. Referindo-se à intervenção estatal antes da década de 

1930, Pereira (2007) explana que: 

                                                             

25
 No ano de 1929, o sistema capitalista enfrentou uma crise econômica que se iniciou no sistema 

financeiro da Bolsa de Nova York (BEHRING & BOSCHETTI, 2009). 
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Antes de 1930, a economia brasileira era agroexportadora e o sistema 

político caracterizado pela ausência de planejamento social. O Estado quase 

não exercia o papel de agente regulador da área social e, portanto, não geria 
o processo de provisão social, deixando esse mister com as seguintes 

instancias: o mercado — que atendia a preferências e demandas individuais 

—; a iniciativa privada — que dava respostas tópica e informais aos 

reclamos da pobreza —; e a polícia, que controlada, representativamente a 
questão social então emergente (idem, p. 128, grifos do autor). 

 

Assim, as respostas para a indigência dos indivíduos ficava à cargo da filantropia e 

da benesse.O Estado atuava somente em seu sentido estrito (através da coerção). Dessa forma, 

a resposta estatal aos movimentos de reivindicação situava-se somente através da repressão 

policial.  

Conforme Iamamoto e Carvalho (2006), nos primeiros anos da década de 1920, além 

da fundação do Partido Comunista Brasileiro, diversas manifestações adentram o cenário 

brasileiro; como a “[...] Semana de Arte Moderna, o início do ciclo das revoltas tenentista — 

indicadoras da aceleração do processo de crise do polo dominante da economia — o 

complexo cafeeiro [...]” (Idem, p. 142). 

Na década de 1921, a crise internacional que eclodiu em 1929, estava em curso, com 

a dependência da economia cafeeira ao mercado internacional
26

, houve a acumulação de café 

invendável e a superprodução deste produto. Diante disto, ocorreu o aumento da inflação e do 

custo de vida, o que deixou setores médios urbanos insatisfeitos com a política oligárquica. 

Nesse sentido, Iamamoto e Carvalho (2006), sinalizam que: 

O fim da década de 1920 é marcado pela decadência da economia cafeeira 

— cuja crise, afora certos intervalos, se prolongará ainda por mais de uma 

década — e pelo amadurecimento das contradições econômicas e 
complexidade social geradas pelo desenvolvimento capitalista realizado sob 

a égide da expansão do café (Idem, p. 149). 

A decadência da economia cafeeira permitirá a aglutinação de outros grupos da 

classe burguesa que, almejava a reforma política e a diversidade na produção.  Trata-se de 

“setores do aparelho de Estado — especialmente de seu prolongamento militar — e de fração 

majoritária das classes médias urbanas” (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006, p. 149). 

Diante disto, o “Estado de compromisso” gradualmente, passa a atender algumas demandas 

das frações burguesas e dos setores populares. Atendendo dessa forma, a reivindicações 

                                                             
26

 Com a política de valorização do café, o capital externo será predominante no financiamento e 

comercialização desse produto (SANTOS,  2008).  
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corporativas dos grupos para torná-los acomodados e assim, garantir o fluxo do 

desenvolvimento e acumulação capitalista (IAMAMOTO & CARVALHO, 2006). É 

importante salientar que de acordo com Iamamoto e Carvalho (2006), a ascensão de outras 

oligarquias não cafeeiras, não significa o acesso destes, ao poder e nem da constituição de 

outra classe dominante. O que se vivencia nesse contexto é o desenvolvimento de correlações 

de forças capazes de, cobrar do Estado intervenções para além da economia cafeeira. Nesse 

sentido, Iamamoto e Carvalho explanam: 

[...] Abre-se uma crise de hegemonia, estabelecendo-se o chamado “Estado 

de Compromisso”, que numa situação de depressão econômica deverá tomar 
iniciativas tendentes a garantir a reprodução do capital e as taxas de 

acumulação das diversas frações burguesas, integrar os setores de classe 

media urbana, ampliando as bases de sua participação política e econômica, 

e estabelecer mecanismos de controle e desorganização do movimento 
popular em crescimento (idem, p. 150).  

Diante disto, para evitar o conflito social e controlar a classe operária, o Estado, 

intensifica a regulação das relações entre capital e trabalho, criando normas sociais, atreladas 

às legislações trabalhistas. Dessa forma, somente as pessoas que trabalhavam na zona urbana 

dentro da formalidade, tinham acesso às políticas sociais (COUTO, 2006).  Santos (1979) 

contribui para o debate enfatizando que, os trabalhadores rurais e os informais, estavam fora 

da cobertura da cidadania regulada. 

Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes 

encontram-se, não em códigos de valores políticos, mas em um sistema de 

estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação 

ocupacional, é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos 
todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em 

qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei [...]. A 

cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão restringe-se aos 
direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por 

lei (idem,1979, p. 75). 

Nesse sentido, a associação das políticas sociais ao mundo do trabalho foi uma forma 

de responder às demandas de uma parcela da classe trabalhadora e assim mediar os conflitos, 

garantindo a pacificação dos grupos sociais, capazes de questionar as mazelas do 

desenvolvimento industrial. Porém, ao excluir a população da zona rural, a intervenção estatal 

torna-se seletiva e corporativa; deixando de fora da cobertura social, essa parcela da classe 

subalterna. Nesse sentido Mestriner (2008) sinaliza que: 

[...] o conceito de cidadania para os mais pobres será diverso do atribuído 

aos trabalhadores. Para este, o Estado atua diretamente introduzindo decretos 

para um trabalho e ganho juntos. Para os demais, o Estado se esconde atrás 
de um conjunto de organizações da sociedade civil [...] (Idem, p. 80). 
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Couto (2006) esclarece que apesar do seu caráter restritivo, autoritário e controlador; 

a promulgação das legislações trabalhistas foi um avanço nas relações entre empregados, 

empregador e Estado. Pois, embora não abrangesse todos os trabalhadores, partiu de um 

patamar de inexistência de garantias legais. Inicialmente essas políticas, eram voltadas para o 

setor previdenciário. Assim, baseada na Lei Eloy Chaves
27

, o governo Vargas, expandiu a 

Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAPs)
28

. Referindo ao avanço das políticas sociais no 

Brasil, Carvalho salienta que: 

Desde o primeiro momento, a liderança que chegou ao poder em 1930 

dedicou grande parte da atenção ao problema trabalhista e social. Vasta 
legislação foi promulgada, culminando na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), de 1943 (2008, p. 110). 

No ano de 1934 foi promulgada a Constituição Federal, que trazia em seu bojo 

legislações trabalhistas, que entre outros benefícios, fixou a jornada de trabalho para oito 

horas para os trabalhadores da indústria e do comércio (COUTO, 2006). Ressalto que neste 

período, estes eram os setores em expansão. Assim, para garantir o desenvolvimento, era 

necessário através das políticas sociais, fazer com que esses trabalhadores estejam inertes para 

questionamentos e ativos para o trabalho. Para Fernandes (2006), a passagem da oligarquia 

agrária para a oligarquia dos altos negócios — comércio financeiro — culminou na 

“consolidação conservadora da dominação burguesa no Brasil” (Idem, p. 245). Assim, os 

grupos sociais, trabalharam o terreno para que a nova ordem pudesse se instalar, dando “a 

oportunidade de que precisavam para a restauração de sua influência econômica, social e 

política” (FERNANDES, p. 245). Duriguetto (2007) sintetiza que, o processo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil apresentou dois traços contraditórios; 

modernização em meio à conservação. Assim, o desenvolvimento industrial no país, deu-se 

sem romper com práticas autoritárias e paternalistas.  

Assim, na área da assistência social, no ano de 1942, foi criada a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), que trabalhava com programas na área materno-infantil. Inicialmente 

tinha como objetivo dar assistência às famílias dos pracinhas que foram para a guerra. 

                                                             
27 No ano de 1923 foi aprovada a Lei Eloy Chaves, que foi a base das legislações previdenciárias 

promulgadas posteriormente. Esta normativa criava a caixa de aposentadorias, direcionadas para os 
trabalhadores ferroviários (SANTOS, 2008) 

28
 As CAPs asseguravam o direito à aposentadoria em caso de velhice ou invalidez, socorro médico 

para o trabalhador e sua família, o recebimento de pensão pelos familiares, e a compra de 

medicamentos a preços reduzidos. Inicialmente esses benefícios eram mantidos através da 
contribuição dos trabalhadores e empregadores (COUTO, 2006).  
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Posteriormente, buscando legitimidade junto à população pobre, o governo Vargas estendeu 

esse trabalho, a esse segmento populacional (COUTO, 2006). Diante disto, identificamos, o 

uso das políticas sociais, como instrumento de legitimação e aceitação perante dois 

segmentos: os soldados que também é uma força de trabalho explorada, na garantia da defesa 

ou conquista de territórios, necessários para a manutenção do poder político e econômico. E o 

grupo populacional em situação de pauperismo que, para a manutenção da “ordem”, também 

precisam aceitar os mecanismos de acumulação capitalista. Nesse sentido, Couto (2006) 

sinaliza que:  

O perfil das políticas sociais no período de 1937 a 1945 foi marcado pelos 

traços de autoritarismo e centralização técnico-burocrático, pois emanam do 

poder central e sustentavam-se em medidas autoritárias. Também era 
composto por traços paternalista, baseada na legislação trabalhista ofertada 

como concessão e numa estrutura burocrática e corporativa, criando um 

aparato institucional e estimulando o corporativismo na classe trabalhadora 

(idem, p. 105,104). 

Referindo-se ao avanço dos direitos sociais entre os anos de 1945 e 1930, Carvalho 

(2007) explica que o mesmo não aconteceu com os direitos políticos que sofreram retrocessos 

e limitações, como a proibição das greves e combate ao poder de negociação dos sindicatos
29

. 

Diante disto, sinalizamos que as legislações sociais e os benefícios introduzidos nesse 

período, não foram conquistas de uma classe trabalhadora organizada e ativa. Conforme 

Carvalho (2007, p. 124): “Os trabalhadores foram incorporados à sociedade por virtude das 

leis sociais e não de sua ação sindical e política independente”. Assim, o avanço dos direitos 

sociais no Brasil, não foram respostas dadas às demandas de uma classe subalterna ativamente 

mobilizada; e sim, uma manobra de legitimação do populismo do Presidente Getúlio Vargas. 

Diante disto, Carvalho esclarece que: 

[...] A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não fossem 
vistos como tais, como independentes da ação do governo, mas como um 

favor em troca do qual se deviam gratidão e lealdade. A cidadania que daí 

resultava era passiva e receptadora antes que ativa e reivindicadora 

(CARVALHO, 2008, p. 126). 

 No ano de 1945, o presidente Getúlio Vargas foi deposto por uma junta militar. De 

1946 a 1964, os governos que sucederam Vargas, tiveram uma orientação política voltada 

para a redemocratização. No ano de 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra, foram 

promulgadas legislações que garantiam a liberdade de associação sindical e o direito à greve. 

Entretanto, as greves e todos os movimentos nesse sentido, foram energicamente desmontadas 
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 No ano de 1939, através de um decreto, os sindicatos foram atrelados ao Ministério do Trabalho. 
Com isto, as relações trabalhistas e as negociações, foram centralizadas no Estado (CARVALHO, 

2008). 
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pelo governo Dutra, através da repressão (COUTO, 2006).  Carvalho (2008) destaca que 

embora entrassem em contradição com a Constituição de 1946, as greves só eram legais se 

autorizadas pela Justiça do Trabalho.   

No que tange o uso da propriedade privada, a Constituição de 1946 trouxe uma 

normativa importante; pois, determina a função social
30

 da terra.  

Conforme Couto, no ano de 1951, apoiado pela população, Getúlio Vargas retorna ao 

governo através da eleição direta. Manteve seu programa de governo anterior, de controle do 

trabalhador por meio das políticas trabalhistas. Em agosto de 1954, Vargas se suicidou. Café 

filho, vice-presidente assumiu a presidência até 1955, quando Juscelino Kubistchek foi eleito.  

O mandato de Juscelino foi baseado no desenvolvimento massivo da indústria, da 

urbanização. Além disto, a partir deste governo, a intervenção estatal nas relações econômicas 

intensificou-se, abrindo a economia para a entrada de capital estrangeiro no país. As diretrizes 

da política econômica internas e externas, formuladas nesse governo, favoreceu a expansão de 

empresas privadas nacionais, em associação com o capital internacional (SANTOS, 2008).  

Nesse período, houve um investimento na malha rodoviária, necessária para o 

escoamento da produção. Juscelino estimulou o desenvolvimento da indústria automobilística 

no Brasil. Assim como também, o investimento em grandes obras arquitetônicas, como 

Brasília (VIEIRA, 1995; HAFFNER, 2002, Apud COUTO 2006). O desenvolvimento 

econômico desse governo veio acompanhado de um processo inflacionário, que trouxe 

rebatimentos para a vida do trabalhador, que teve o seu poder de aquisição através dos 

salários, diminuído (COUTO 2006).  

No ano de 1960, Jânio Quadros foi eleito, e após sete meses na presidência, 

renunciou. Seu vice, João Goulart, não assumiu a presidência de forma imediata, pois tinha 

simpatia por projetos socialistas o que não era visto com bons olhos pelos políticos 

conservadores. Contudo, em 31 de agosto de 1961 Jango tomou posse. No ano de 1963, 

através de um plebiscito, a população brasileira optou pelo regime presidencialista em que, 

João Goulart fora eleito. Esse governo foi marcado por vários movimentos sociais. Além 

disto, através do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), criado no ano de 1962, foi 

possível o diálogo com o governo, sobre as necessidades dos trabalhadores.  Assim, foi 

instituído o salário família e o décimo terceiro salário. Ainda de forma restrita, vinculado ao 

trabalhador urbano. (COUTO 2006). Com a cidadania regulada, os trabalhadores rurais 
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 Uso da propriedade condicionado ao bem-estar social. 
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ficaram à margem da sociedade, dependentes do “favor” dos proprietários de terra, 

submetidos às regras do patrão.  

Referindo-se às manifestações dos trabalhadores rurais, Carvalho (2008) destaca que 

no ano de 1955 começou no Nordeste um movimento denominado Ligas Camponesas. Seu 

líder foi o advogado Franscisco Julião, que esteve em Cuba no ano de 1960, retornando no 

ano seguinte “acompanhado de dezenas de militantes. A partir daí, a política das Ligas 

Camponesas radicalizou-se e, o movimento passou a contar com o apoio financeiro de Cuba” 

(CARVALHO, 2008, p. 138,139).  Diante da aproximação da Liga Camponesa com Cuba, os 

proprietários de terras ficaram receosos. A ligação desse movimento com Cuba, também 

preocupou os Estados Unidos que começou a “dirigir para o Nordeste pessoal e recursos da 

aliança para o Progresso” (CARVALHO, 2008, p. 139). 

Além do avanço do movimento da Liga Camponesa, aliada à Cuba,  as reformas
31

 

pretendidas pelo presidente João Goulart, deixou as oligarquias rurais e os partidos de cunho 

liberal  com medo do comunismo. Reunidas essas forças sociais, associadas a um movimento 

anticomunismo da classe média apoiaram o Exército no golpe de 1964, que colocou os 

militares no poder (COUTO, 2006). 

No período em que os militares governaram o Brasil, a repressão aos atos contrários 

ao interesse do governo, foi a forma utilizada para coibir manifestações. Pessoas com 

perspectiva política diferente das do governo eram torturadas ou mortas. No governo militar 

foi instituído a censura, direitos políticos de lideres sindicais de políticos e militares, foram 

cassados pelo período de dez anos. Além disto, a decisão sobre a política econômica do país 

foi centrada no presidente (COUTO, 2006). 

No ano de 1965, através de um Ato Institucional, foi decretado o fim da eleição 

direta para presidente, governadores e senadores, os partidos políticos foram dissolvidos. 

Diante de um governo extremamente autoritário, no ano de 1968, vários movimentos sociais 

eclodiram, protestando e denunciando os atos dos militares. Essas manifestações foram 

duramente combatidas através da repressão e da tortura (COUTO, 2006). 

Conforme Couto (2006), no ano de 1970, com o desenvolvimento da indústria, o 

Brasil apresentou altos índices de crescimento econômico, o consumo de bens duráveis 

intensificou. Foram construídas estradas, hidrelétricas. Esse período histórico ficou conhecido 
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 Reformas da estrutura agrária, fiscal, bancária e educacional. Nessas reformas haviam também o 

direito ao voto para os analfabetos e a legalização do partido comunista( SANTOS, 2008). 
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como o “milagre econômico”, que permitiu a alta concentração de renda no país. “A política 

econômica da época, coordenada por Delfim Neto, tinha como parâmetro de exemplificação a 

receita do bolo, sendo que, primeiro a economia tinha que crescer, para, depois os resultados 

serem divididos” (idem, p. 127). Entretanto, nesse período os trabalhadores eram submetidos 

ao arrocho salarial, tendo que enfrentar as péssimas condições de vida na cidade. Esse 

também foi um período de alta mortalidade infantil e analfabetismo (COUTO 2006). 

Evidenciei no parágrafo anterior, que a aceleração da economia, fora acompanhado 

pela intensificação das expressões da “questão social”. A intenção era fazer o “bolo crescer 

para depois repartir” entre quais sujeitos? A história mostrou que apenas uma minoria teve 

acesso à riqueza produzida durante esse período em que o regime militar preparou o terreno 

para o crescimento industrial e econômico. Como resposta para a classe trabalhadora, houve 

investimentos nas políticas sociais, o que foi importante, pois respondeu a algumas 

necessidades da classe. Porém, seu caráter seletivo, tornou-a excludente, pois nem todos 

tiveram acesso aos benefícios sociais, que não são suficientes para atender a demanda dos 

sujeitos que tem que sobreviver com um salário que além de ser mínimo, seu valor não 

acompanha o crescimento da inflação, diminuindo dessa forma, o poder de aquisição dos 

insumos necessários para a manutenção da vida. Além disto, diante do alto índice de 

mortandade e do analfabetismo, faltaram políticas sociais direcionados para o enfrentamento 

dessas mazelas. 

Para a intervenção estatal na questão das crianças que viviam na rua e as crianças e 

adolescentes envolvidos com atos inflacionais
32

, foi criado o sistema Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor e/o Fundação Estadual (FUNABEM/FEBEMS). Essas instituições 

tinham uma estrutura semelhante aos manicômios e às prisões, nelas eram realizavam ações 

repressivas para tornar esses sujeitos aptos para viverem em sociedade (COUTO, 2006). 

Percebe-se na criação dessas instituições a preocupação do Estado, não com a 

qualidade de vida desses sujeitos e sim com a limpeza social em que punir o indivíduo em 

função de sua situação vida e “adestrá-lo”, seria a forma adequada para intervir nessa 

realidade. Diante disto, para o Estado, seria mais simples criminalizar, do que investir em 

políticas públicas que garantissem o acesso desses sujeitos às condições básicas de 

sobrevivência.  

                                                             
32

 - Terminologia utilizada na época e baseada no antigo código de menores. A partir do Estatuto da 
Criança e Adolescente, essa terminologia mudou para crianças e adolescente em de conflito com a lei 

(COUTO, 2006). 
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No que tange à área da Previdência Social, os benefícios se estenderam para os 

empregados domésticos, os autônomos e os trabalhadores rurais. Além disto, foi estabelecido 

o benefício da renda mensal vitalícia, para os trabalhadores com mais de setenta anos, que 

tivessem trabalhado e contribuído por mais de doze anos. Nesse período também foi criado, o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), 

que utilizava recursos do FGTS para o financiamento de moradias para a classe média, 

parcela da população que apoiou o regime militar.  Vários programas de caráter preventivo 

foram criados na área da saúde, como campanhas contra a tuberculose, febre amarela, a 

doença de Chaga, e a varíola (COUTO, 2006). 

No ano de 1974 foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, 

integrando as políticas destas áreas. A criação do Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social (SINPAS) em 1979, congregou o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS) ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), que foi 

criada para dar conta da assistência médica, desvinculada do INPS, a FUNABEM, a LBA, e a 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). A integralização 

dessas  instituições permitiu a institucionalização da previdência, da saúde e da assistência. 

Dessa forma, o governo pode centralizar essas áreas, controlando os recursos e a oferta de 

benefícios (COUTO, 2006).  

 Percebe-se que no período ditatorial houve a ampliação das políticas sociais. 

Embora tenha sido um período em que a repressão tenha sido o meio utilizado para manter a 

hegemonia da classe dominante, outros meios foram empregados para controlar a classe 

trabalhadora.  Nesse sentido, Iasi (2012) analisa: 

Aspectos de cooptação, de forte poder ideológico e mesmo de envolvimento 
através de elementos de hegemonia, nunca deixaram de ser praticados e 

tiveram papel importante na sustentação da autocracia burguesa. Isso fica 

evidente na forma getulista (nas leis trabalhistas, no DIP, na organização 

ideológica da cultura, entre outros exemplos), mas também na Ditadura 
empresarial-militar inaugurada em 1964, não apenas pela intensa ação 

ideológica, mas pelos meios de consentimento criados pelo crescimento 

econômico acelerado que marcou o período (idem, p. 302). 

Dessa forma, benefícios sociais criados em períodos autocráticos, tornaram-se 

mediações para manter o consenso e a aceitação dos governos repressivos. Assim, fica claro o 

objetivo da expansão das políticas sociais neste período de forte repressão e sufocamento dos 

movimentos de enfrentamento ao poder vigente.  
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Contudo, de acordo com Duriguetto (2007) no final da década de 1970, vários 

movimentos sociais de base operária e popular entram na cena política, com diferentes formas 

de organização, expressão e reivindicação. 

Uma pluralidade de movimentos sociais de diversos matizes multiplicaram-

se por todo o país, constituindo uma vasta teia de organizações que passaram 

a dinamizar processos de mobilização de defesa, conquista e ampliação de 
direitos civis, políticos e sociais – estes, referindo-se ao trabalho, à moradia, 

saúde, educação, etc – e também trouxeram para o debate público um leque 

de temas e questões relativas à discriminação de gênero, raça e etnia, 
ecologia e meio ambiente, violência e direitos humanos[...] (idem , p.149). 

Mesmo diante de um governo repressivo, esses movimentos avançaram na luta por 

“cidadania”. Denunciando os atos do governo e reivindicando direitos que garantam o acesso 

a serviços e insumos necessários para a sobrevivência. Ou seja, a sociedade se mobilizou 

requerendo uma maior intervenção estatal nas expressões da “questão social”, através dos 

direitos sociais.  

Referindo-se ao cenário ambíguo em que a economia brasileira se desenvolveu, Ianni 

(2004) enfatiza que da década de 1940 à 1980, o Brasil apresentou um crescimento 

econômico exorbitante.  Entretanto, características distintas mostram uma contradição entre o 

avanço da economia e a pauperização da população. Assim estamos diante de uma dualidade 

em que a realidade social mostra que: 

[...] a um lado “encontra-se uma moderna sociedade industrial, que já é a 

oitava economia do mundo ocidental e acusa um extraordinário dinamismo”. 

No outro encontra-se uma sociedade primitiva, vivendo em nível de 

subsistência, no mundo rural, ou em condições de miserável marginalidade 
urbana, ostentando padrões de pobreza e ignorância comparáveis aos das 

mais atrasadas sociedades afro-asiáticas (IANNI, 2004, p. 106).  

Diante disto, embora no período ditatorial tenha ocorrido a ampliação das políticas 

sociais; a distribuição de renda foi demasiadamente desigual. Mesmo porque, a expansão da 

econômica está estritamente relacionada à exploração da classe trabalhadora e 

consequentemente, a intensificação do pauperismo.   

De acordo com as contribuições de Duriguetto (2007), do ponto de vista econômico a 

década de 1980, foi considerada perdida. Pois a economia Brasileira entrou nessa década com 

um endividamento externo exorbitante, provocado pela elevação das taxas de juros no 

mercado internacional. “O aumento do endividamento externo durante os governos militares 

tornou o país mais vulnerável às injunções do sistema internacional e à imposição das 

políticas de ajuste” (DURIGUETTO 2007, p. 146, 147). Dessa forma, Raichelis (2007) 

sinaliza que na década de 1980, a depressão econômica, a crise fiscal do Estado e o aumento 
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da inflação no Brasil; contribuíram para que o país recorresse ao empréstimo financeiro do 

Fundo Monetário Internacional. 

Em tal contexto vêm à tona as chamadas medidas de ajuste estrutural 

preconizadas pelo Consenso de Washington. O ideário neoliberal difundido 
pelos organismos internacionais e multilaterais como remédio às crises das 

economias periféricas pode ser sintetizado nos três eixos centrais 

articuladores da proposta: estabilização (medidas para baixar a inflação e 
equilibrar o orçamento público), ajuste estrutural (medidas  voltadas para 

aumentar a competividade da economia mediante abertura comercial, 

desregulamentação de preços, reforma tributária) e privatização ( reforma do 
Estado e transferência de empresas e serviços públicos para grupos privados) 

( RAICHELIS, 2007, p. 75,76). 

   Referindo-se à dívida externa do Brasil, Behring (2008) destaca que os países 

periféricos da America Latina, vivenciaram no contexto da crise
33

, a diminuição da 

importação da matéria prima e o aumento dos juros da dívida externa. Nesse sentido, ocorreu 

“[...] a busca desenfreada de saldos comerciais para cobrir a dívida, a partir da prioridade para 

as exportações, provocou uma profunda recessão na região, que atingiu os países de forma 

desigual [...]” (BEHRING, 2008, p. 132).  

A forma em que a resposta para a crise adentrou em cada país, foi de acordo com a 

dependência que estes tinham em relação ao mercado mundial e a situação interna do país. Os 

países mais endividados da América Latina era o México e o Brasil, que tinha uma estrutura 

menos dependente das importações. Assim, tinham mais capacidade para resistir ao ataque 

neoliberal. Entretanto, no Brasil, o setor privado tinha contraído dívidas. Com a pressão do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), a dívida financeira do setor não estatal passou a ser 

responsabilidade do Estado. Diante disto, 70% da dívida externa do setor privado, tinha se 

tornado estatal (BEHRING, 2008). Fatos como este nos remetem aos escritos de Pereira que 

sintetiza que: 

Para melhor compreendermos as repercussões das políticas neoliberais no 
Brasil, temos que considerar que determinadas medidas promovidas pelas 

mesmas se adequaram perfeitamente à nossa sociedade, como é o caso da 

canalização do pressuposto público para interesses privados. É importante 
destacar que o Brasil é uma sociedade marcada por formas políticas de 

apropriação da esfera pública em função dos interesses particularistas de 

grupos poderosos [...] (2007, p. 168,169).  

Diante da alocação da dívida do setor privado para o Estado; este transferiu o custo 

da dívida para a classe trabalhadora. Nesse sentido, Behring (2008) explana que, para sanar o 

                                                             
33 Neste período, o emprego da teoria neoliberal como remédio para a crise do capital iniciada na 

década de 1970, já está em curso no plano internacional (BEHRING, 2008). 
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déficit, uma das decisões do governo na década de 1980 foi emitir títulos, elevando os juros e 

alimentando o processo inflacionário. Conforme Behring (2008), apenas 50% da dívida 

brasileira foi consequência da alta do preço do petróleo. Antes da crise, o Brasil já estava 

endividado. Isto porque “[...] a maior dívida da America Latina, a brasileira, cresce 

vertiginosamente a partir de uma articulação exemplar entre a burguesia nacional, o Estado e 

o capital financeiro [...]” (BEHRING, 2008, p. 135). 

Na década de 1980, junto com a crise econômica houve aumento o desemprego e 

pauperização massiva da classe trabalhadora. Concomitante a isso, houve uma intensificação 

da luta por direitos sociais e abertura democrática (DURIGUETTO 2007). Em meio à crise 

econômica e a um cenário em que múltiplos movimentos sociais adentram a cena política; 

após vinte e um anos de repressão e autoritarismo, o governo militar chega ao fim. Conforme 

Couto (2006) contribuiu para a decadência do regime ditatorial: 

 A ampliação do déficit público, o endividamento externo, a crise fiscal, 

dada a diferença entre o volume despendido pelo governo com a área social 

e o volume de arrecadação dos recursos, e a crescente mobilização e 
reivindicação popular pela democratização da sociedade e pelo atendimento 

do agravamento da “questão social” (idem, p. 133,134). 

Diante dos fatos supracitados, o regime militar não se sustenta mais, abrindo 

caminho para a redemocratização do Brasil. Nesse sentido, no contexto social de intensas 

mobilizações pela abertura política, no ano de 1985 ocorreu a primeira eleição para presidente 

da república via colégio eleitoral. Tancredo Neves fora eleito, mas faleceu antes de tomar 

posse. Assim, seu vice-presidente José Sarney governou o Brasil de 1985 até o ano de 1990. 

No ano de 1989, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 que, consolidou um 

dos anseios da sociedade que almejava o direito ao voto; aconteceu a primeira eleição direta 

no Brasil, após o período militar. Ao fim do pleito eleitoral, Fernando Collor de Mello fora 

eleito presidente do país, tomando posse no ano de 1990 (DURIGUETTO 2007).  

Conforme Behring e Boschetti (2009), no governo Collor, uma das orientações da 

teoria neoliberal que preconiza a redução do investimento estatal nas políticas sociais, começa 

a se materializar. Este será o quadro complexo e contraditório no qual será estabelecida uma 

concepção de Seguridade Social
34

 no Brasil, articulando as políticas de Assistência Social, 

Previdência Social e Saúde, o que irei explanar no próximo capítulo. 

                                                             
34

 Conforme Mota, Maranhão e Sitcovsky (2009, p. 181), as políticas de Seguridade Social tem sua 

origem no “reconhecimento público dos riscos sociais do trabalho, se ampliam a partir da metade do 
século XX como meio de prover proteção social aos trabalhadores, inscrevendo-se na pauta dos 

direitos sociais”. 
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3- PARTICULARIDADES DO BRASIL: SEGURIDADE X NEOLIBERALISMO 

 

3.1- Seguridade Social: A Assistência Social como política pública e dever do Estado 

  

No Brasil, o reconhecimento dos riscos a que os trabalhadores estão sujeitos e, sua 

cobertura de forma universal, ocorreu somente a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Assim, em conjunto com as políticas de Saúde e Previdência, a Assistência 

Social passa a formar o sistema de seguridade social. Tornando-se dessa forma, uma política 

pública universal, em que, cabe ao Estado sua provisão.  No que tange a Assistência Social, 

seu reconhecimento como política pública e direito dos que delam necessitam, fora um 

avanço importante. Pois, por décadas a assistência fora usada para fomentar a ideologia do 

favor e do clientelismo (COUTO, YAZBEK & RAICHELIS, 2010). 

Como fruto da luta de diferentes segmentos sociais e, principalmente da categoria 

profissional do Serviço Social, no ano de 1993 foi aprovada a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS).  A aprovação da LOAS teve por objetivo regulamentar os artigos 203 e 204 

da Constituição Federal de 1998, que preconiza os objetivos e diretrizes da Assistência ( 

RAICHELIS, 2007).  Cabe ressaltar que, entre a aprovação da Constituição Federal de 1988 e 

a LOAS, passaram-se cinco anos, Segundo Couto, Yazbek e Raichelis (2010): 

As explicações para essa lentidão são encontradas no fato de que seu 
processo de implantação vai ocorrer em uma conjuntura adversa e paradoxal, 

na qual se evidencia a profunda incompatibilidade entre ajustes estruturais 

da economia e investimentos sociais do Estado. Incompatibilidade esta 

legitimada pelo discurso e pela sociabilidade engendradas no âmbito do 
ideário neoliberal, que reconhecendo o dever moral do socorro aos pobres 

não reconhece seus direitos (Idem, p. 34). 

Couto, Yazbek e Raichelis (2010) sinalizam que no mesmo período em que a LOAS, 

fora promulgada, o Programa do governo denominada de Comunidade Solidária, é difundido 

na sociedade. De acordo com Sitcovsky (2009, p. 160) “o Programa Comunidade Solidária 

(PCS) é um divisor de águas que representa a fórmula encontrada para substituir as velhas 

práticas de filantropia e as novas propostas de parceria entre Estado e sociedade [...]”. Ou 

seja, é o arcaico e atual sentimento de solidariedade, sendo propagado para que seja possível a 

transferência da responsabilidade pelas respostas às sequelas da acumulação capitalista, para a 

sociedade civil e para a iniciativa privada. Enquanto isto, o Estado minimiza ao máximo os 

investimentos na assistência social, focando sua atuação para o financiamento e fomento do 

mercado.  
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Conforme Couto, Yazbek e Raichelis (2010) apesar de já estar inserida na sociedade, 

no ano de 1995, no primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso, através de uma 

medida provisória, o Programa Comunidade Solidária é instituído. Através deste programa, o 

governo FHC instaurou a principal estratégia de enfrentamento da pobreza no país. Nesse 

sentido, o Programa Comunidade Solidária possibilitou a fragmentação e a focalização das 

políticas sociais nos sujeitos mais pauperizados (os indigentes e os mais pobres entre os 

pobres). Dessa forma Couto, Yazbek e Raichelis (2010) sintetizam que: 

Nos anos de 1990, a somatória de perdas dos trabalhadores, que vão 

configurar um novo perfil para a questão social brasileira, particularmente 
pela via da vulnerabilização do trabalho, confronta-se com a erosão do 

sistema de garantias e de proteções sociais e com a emergência de 

“modernas” e focalizadas praticas filantrópicas que descaracterizam direitos, 

despolitizam os conflitos sociais e desmontam a universalidade das políticas 
sociais públicas. [...] (idem, p. 36). 

 Diante disto e da intensificação da desigualdade social, movimentos de resistências 

às medidas de cunho neoliberal foram desencadeados. “[...] Sobretudo na articulação 

permanente de fóruns de assistência social em todo o país, [...]” (COUTO, YAZBEK & 

RAICHELIS, 2010, p. 37). Nesse processo de enfrentamento, era preciso avançar na 

delimitação — através da norma — da obrigação estatal para com a provisão da assistência. 

Assim, como fruto de intenso e amplo debate nacional de resistência ao ideário neoliberal no 

ano de 2004 foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Assim: 

A PNAS-2004 vai explicitar e tornar claras as diretrizes para efetivação da 
Assistência  Social como direito de cidadania e responsabilidade do 

Estado, apoiada em um modelo de gestão compartilhada pautada no pacto 

federativo, na qual são detalhadas as atribuições e competências dos três 

níveis do governo na provisão de atenções socioassistenciais [...] (COUTO, 
YAZBEK E RAICHELIS, 2010, p. 38). 

Após a promulgação da PNAS, no ano de 2004, o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), fora normatizado. Voltado para a organização da assistência social em todo o 

território nacional, de forma descentralizada, o SUAS irá articular as responsabilidades, 

vínculos e hierarquia do atendimento socioassistencial nos três níveis do governo (federal, 

estadual e municipal).  
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3.2- Políticas Sociais em tempos neoliberais 

De acordo com Pereira (2007), a partir da crise vivenciada pelo capitalismo na 

década de 1970, a política Keynesiana começa a sofrer críticas por parte dos intelectuais 

políticos. Diante disto, “a partir dos anos 1980 uma nova ortodoxia econômica assumiu o 

lugar do Keynesianismo no mundo ocidental. Trata-se do que ficou conhecido como 

neoliberalismo [...]” (idem, p. 35). 

Segundo Anderson (1995), a teoria neoliberal nasceu nos países de capitalismo 

central, localizados na Europa e na America do Norte. Trata-se de uma doutrina teórica, 

ancorado no texto O Caminho da Servidão, escrito no ano de 1944 por Friedrich Hayek. 

Trata-se de uma crítica à intervenção estatal na economia e na esfera social. Conforme 

Anderson:  

O ideário do neoliberalismo havia sempre incluído, como componente 

central, o anticomunismo mais intransigente de todas as correntes 
capitalistas do pós-guerra. O novo combate contra o império do mal – a 

servidão humana mais completa aos olhos de Hayek – inevitavelmente 

fortaleceu o poder de atração do neoliberalismo político, consolidando o 

predomínio da nova direita na Europa e na América do Norte (1995, p. 11). 

Nas décadas de 50 e 60 do século XX, a economia capitalista estava crescendo sob 

os paradigmas da teoria Keynesiana. Portanto, diante do desenvolvimento econômico 

vivenciado neste período, a teoria neoliberal, não se sustentava. Somente a partir da crise de 

1970, que esta teoria começa a ganhar terreno (ANDERSON, 1995). Conforme Duriguetto 

(2007) contribuiu para isto, a alegação de que o excesso dos gastos estatais com as políticas 

sociais foi a maior causa da crise econômica. Diante disto, Duriguetto sinaliza que: 

Como resposta à sua própria crise, e para tentar retomar o patamar de 
acumulação anterior, iniciou-se numa ofensiva do capital e do Estado contra 

o trabalho e os direitos sócio políticos conquistados, o que se evidenciou no 

desenvolvimento de um novo padrão de acumulação e no desenvolvimento 

de um novo projeto, como conhecido como projeto neoliberal (2007, p. 81). 

 Assim, entre outras orientações, a doutrina neoliberal defende a redução dos gastos do 

Estado nas políticas sociais; o controle e redução da inflação; o combate ao poder dos 

sindicatos - para isto estimula o aumento do desemprego, para fomentar o mercado de 

trabalho e assim, enfraquecer a capacidade de negociação dos sindicatos (ANDERSON, 

1995).  

No Brasil, a orientação da política neoliberal começa a ganhar densidade a partir da 

década de 1990, dois anos após a proclamação da Constituição Federal de 1988, que 

atendendo aos anseios da sociedade, em um contexto social de efervescência política dos 
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movimentos sociais reivindicando, a Constituição Federal brasileira, ampliou a abertura 

política, estendendo o direito ao voto às pessoas em situação de analfabetismo. Além disto, 

como já fora sinalizado, a Constituição trouxe em suas normativas a garantia do acesso à 

seguridade social, através da intervenção do Estado. Paradoxalmente, no mesmo período em 

que o Brasil avança com a regulamentação da seguridade social como Direito Social de 

caráter universal e não contributivo, no ano de 1990 com o governo de Fernando Collor de 

Mello (1990-1992), as orientações da teoria neoliberal ganham espaço nas decisões políticas.  

Conforme Bering (2008):  

 A tendência geral é a de redução de direitos sob o argumento da crise fiscal, 

transformando-se as políticas sociais — a depender da correlação de forças 

entre as classes sociais e segmentos de classe e do grau de consolidação da 
democracia e da seguridade social nos países — em ações pontuais e 

compensatórias daqueles efeitos mais perverso da crise [...] (idem, p. 248). 

Nesse sentido, Mota (2009) explana que as políticas que integram a seguridade 

social, conformam uma unidade contraditória; pois ao mesmo tempo em que a Assistência 

Social se amplia na condição de política não contributiva, a mercantilização e a privatização 

avançam, transferindo para o mercado a responsabilidade pelo atendimento às necessidades 

sociais. “Ancorada na tese de que este novo cenário não comportava mais a excessiva 

presença do Estado, a ideologia neoliberal em ascensão, passou, cada vez mais a avalizar 

políticas de ingerência privada” (PEREIRA, 2007). Referindo-se ao processo de transferência 

de responsabilidade para com as políticas sociais, Silva (2001), sinaliza que com a pretensão 

de solucionar a crise econômica no Brasil e, inserir o país na economia globalizada, “em 

agosto de 1995 foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Emenda Constitucional 

n° 173 que versava sobre a reforma do Estado brasileiro.” (SILVA, 2001, p.3). Entre outros 

objetivos
35

, esta reforma visava a redução dos gastos estatais nas políticas sociais, 

contrapondo-se à universalização do acesso a essas políticas, como preconiza a Constituição 

Federal de 1988 (SILVA, 2001).  

Para legitimar o processo de privatização junto à população, o governo investiu 

minimamente nas empresas públicas, fomentando seu sucateamento e a noção de que os 

serviços prestados pelo setor privado possui mais qualidade. Silva (2001, p. 5) aponta que, a 

                                                             
35

 As mudanças também objetivam promover a desregulação da economia e a flexibilização da 

legislação do trabalho, assim como fomentar a privatização das empresas estatais e abrir o mercado 

para os a abertura dos investimentos transnacionais, etc (SILVA, 2001). 
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privatização foi “uma alternativa para atrair dólares e com isso reduzir a dívida externa e 

interna no país”.  

Com a reforma, ocorre a redefinição das funções do Estado, distinguindo as 

atividades exclusivas
36

 e não exclusivas do Estado em que, o governo transfere a 

responsabilidade referente aos serviços sociais e científicos, financiando a prestação desses 

serviços (SILVA, 2001).  Assim, ocorre a mercantilização dos serviços elencados como não 

exclusivos do Estado (educação, da saúde, da previdência, etc). Diante disto, para que 

algumas de suas necessidades básicas sejam atendidas de forma menos precarizada, cabe ao 

indivíduo custear o atendimento desses serviços, colaborando mais uma vez para a 

acumulação do lucro capitalista.   

Conforme Oliveira (2007, p. 147), “o que está por traz de tudo, é a concepção liberal 

clássica de que o mercado é o lugar da autonomia do indivíduo, mas não do cidadão”. Assim, 

é através do setor privado que os sujeitos deverão acessar os serviços necessários para garantir 

sua qualidade de vida.  Diante disto, como ficam os indivíduos que não tem condições 

financeiras para acessar o mercado e ficaram foram da cobertura das políticas sociais? Para 

atender essa parcela da população, entra em cena o “terceiro setor”.  

Para prosseguirmos no estudo de forma desmistificada; ressalto que é necessário 

delimitar o entendimento acerca da categoria terceiro setor. Montaño (2002) sinaliza que é 

necessário refletir criticamente sobre o conceito de “terceiro setor”, que é utilizado por 

autores com pouco rigor teórico, identificando como pertencentes ao “terceiro setor”, as 

Organizações Não Governamentais, as fundações empresariais, a filantropia empresarial, os 

movimentos sociais, as ações solidárias de ajuda mútua, as instituições de caridade e religiosa, 

etc. Os autores do “terceiro setor” afirmam que este, situa-se em contraposição ao Estado, 

considerado o “primeiro setor” e ao mercado apontado como o “segundo setor”. Nesse 

sentido, o terceiro setor seria as organizações que fazem parte da sociedade civil. Entretanto, 

Montaño (2002), identifica na análise desses autores, a ausência dos movimentos sociais 

combativos e das organizações sindicais.  

A divisão da sociedade em primeiro, segundo e terceiro setor não condiz com a 

realidade, tornando esse conceito abstrato. Trata-se de um artifício conservador. Essa divisão 

setorizada desarticula as relações entre o Estado, o mercado e a sociedade civil (MONTAÑO, 

                                                             
36

 Aqui se destaca a função de “legislar, regular, julgar, policiar, fiscalizar e definir políticas” (SILVA, 

2001 p. 6). 
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2002). Dessa forma, analisar essa categoria tal como o conceitua a maioria dos autores, seria 

aceitar a falta de conexão entre a estrutura e a superestrutura. Assim segundo Montaño (2002) 

O chamado terceiro setor representa uma denominação equivocada para 

designar um fenômeno real. Por ser um termo equivocado — e isto não é um 
acidente teórico, leva a pensar este fenômeno como sendo as organizações 

da sociedade civil e, portanto, conduz a uma desarticulação do real que 

propicia maior aceitação do fenômeno em questão em lugar das 
organizações do Estado (burocrático e ineficiente) ou do mercado (lucrativo) 

para responder às demandas sociais, as organizações da sociedade civil 

assumem essa tarefa (idem. p. 184, 185, grifos do autor).   

Nesse sentido, de forma ideológica o chamado “terceiro setor”, tem como função o 

atendimento das necessidades em que o Estado omite as respostas e que, a população 

pauperizada não tem condições financeiras para acessar via mercado. Assim, ancorados no 

sentimento de solidariedade fomentado principalmente pela mídia, as organizações da 

sociedade civil, assumem responsabilidades que de acordo com a legislação social, é dever do 

Estado. Dessa forma, Montaño (2002), sinaliza que essas organizações, possuem uma função 

social no contexto neoliberal. Trata-se de um recurso utilizado para diminuir a intervenção 

estatal nas demandas da população em situação de pobreza. 
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3.3- As contradições na Política Social brasileira: indefinição legislativa e 

precariedade nas condições de efetivação da seguridade social pública 

Como já mencionamos, no ano de 1993 foi sancionada a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), que em seu primeiro artigo, preconiza que:   

A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizadas 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativas públicas e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 

1993).  

Conceitualmente, esse artigo traz em seu bojo uma ambiguidade, ao se referir a 

mínimos sociais e necessidades básicas como sinônimos. Nesse sentido, Pereira (2007) 

esclarece:  

Mínimo e básico são na verdade, conceitos distintos, pois enquanto o 
primeiro tem a conotação de menor, de menos, em sua acepção mais íntima, 

identificada com patamares de satisfação de necessidades que beiram a 

desproteção social, o segundo não. O básico expressa algo fundamental, 
principal, primordial, que serve de base de sustentação indispensável e 

fecunda ao que a ela se acrescenta (PEREIRA, 2007, p. 26). 

Além disto, para a satisfação das necessidades básicas é preciso investimentos nas 

políticas sociais, para que seja possível o acesso aos insumos necessários para uma 

sobrevivência digna. Contraditoriamente, a satisfação mínima das necessidades requer poucos 

investimentos, diminuindo o acesso da população às políticas sociais.  Nesse sentido, o 

mínimo é compatível com as orientações neoliberal, que preconiza o mínimo investimento 

estatal na esfera social (Pereira, 2007).  

 A universalização e a igualdade no atendimento, fazem parte dos princípios e 

diretrizes da LOAS. Ainda que nos textos normativos trate-se de uma política que abrange a 

todos que necessitam; as condicionalidades contidas na mesma Lei Orgânica minimiza o 

acesso da população aos benefícios sociais. Um exemplo disso, é o Art. 20 da LOAS que 

preconiza o pagamento de um salário mínimo aos sujeitos com mais de sessenta e cinco anos 

e os deficientes físicos, que comprovarem não possuir meios para custear sua sobrevivência.. 

Para receber este benefício, é necessário que a renda per capita não ultrapasse ¼ do salário 

mínimo, fomentando dessa forma a seletividade. Assim, somente os indivíduos em situação 

de extrema pobreza, são incluídos na cobertura do benefício. Outro fato que requer nossa 

atenção é a organização político-administrativa da Assistência Social, de forma 

descentralizada. Conforme Duriguetto (2007), a descentralização administrativa, permite 

aproximar demandas e gestão dos serviços sociais, aumentando a eficiência e a eficácia do 
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gasto.  Entretanto, o que ocorre é a transferência de responsabilidade sobre os problemas, para 

os níveis estaduais e municipais, sem o acompanhamento do repasse dos recursos financeiros.  

Sendo assim, a descentralização no campo das políticas e serviços sociais 

para as esferas estaduais e locais, vem sendo realizada apenas no nível do 
gerenciamento – administração, por essas esferas, dos parcos recursos 

financeiros e da execução dos serviços, ao mesmo tempo em que na esfera 

federal o controle financeiro dos recursos e o controle político das decisões 
(DURIGUETTO, 2007, p. 178). 

 

Para Duriguetto (2007), os processos de descentralização administrativa e financeira, 

permitem estrategicamente, a privatização dos serviços e políticas sociais. Transferindo a 

oferta dos serviços sociais para a sociedade civil e para o mercado. Dessa forma, ocorre a 

distribuição dos serviços para as “instituições públicas não estatais” que compõem o “terceiro 

setor”, como as associações filantrópicas e as organizações não governamentais (ONG’s). 

Além da transferência de responsabilidades no atendimento das demandas sociais, ocorre o 

fomento do trabalho voluntariado.  

Diante do que foi exposto neste estudo, cabe-nos uma indagação: por que então os 

direitos sociais foram promulgados em meio a uma orientação política que vai contra sua 

materialização? 

Pereira (2007) comenta que, a seguridade social é uma construção política. Pois sua 

origem está relacionada aos conflitos sociais e a resposta do Estado para as reivindicações da 

classe trabalhadora. Assim, o sistema de seguridade social, é uma expressão do pacto social 

em que, a classe trabalhadora anseia por respostas às suas demandas e o Estado, a serviço da 

burguesia, almeja o apassivamento da classe trabalhadora. Nesse sentido, referindo-se à 

seguridade social, Mota (2009) sintetiza que a considera como: 

Uma das mediações do processo de reprodução social, como um mecanismo 
que tem uma base material, fundado em necessidades objetivas, mas que ao 

transitar na esfera das superestruturas, como instituição social e mecanismo 

de enfrentamento da desigualdade, adquire um caráter ideológico e político, 
tal desenho adquire outro significado político (idem, p. 135). 

Dessa forma, a seguridade social é uma das mediações que permite a amenização dos 

conflitos sociais. A resposta na legislação — através do seguro — para cada área na qual o 

capitalismo deixou sequelas permite, a harmonia necessária para o desenvolvimento do 

capital. Além disto, “[...] a burguesia brasileira, subordinando o Estado aos seus interesses, 

utilizou medidas relacionadas à proteção social para legitimar-se [...]” (MOTA, 2009, p. 135). 
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Conforme Guerra (2010), o reconhecimento dos direitos sociais em lei, é uma das 

mediações que permite o controle social e a despolitização da classe trabalhadora.  Assim, o 

reconhecimento e a não materialização dos direitos sociais, não é um procedimento de um 

governo incapaz de gestar os recursos para responder às desigualdades sociais. A contradição 

entre a norma e o que a realidade apresenta faz parte de mecanismo estratégico de legitimação 

do desenvolvimento capitalista e da aceitação das suas consequências
37

.  Isso porque, “o 

capital em sua forma madura, parasitária, exige que seu domínio implique em um grau cada 

vez maior de cooptação e apassivamento do proletariado” (IASI, 2012, p 285). Nesse sentido, 

referindo-se à ação psicológica que os direitos sociais exercem na classe dominada, Guerra 

(2010) sinaliza que:  

Na medida em que avança a ofensiva neoliberal e que os ajustes econômicos 

precisam ser realizados, há que se garantir ao trabalhador um espaço para o 
reconhecimento de suas necessidades como mecanismo compensatório ao 

efetivo desmonte do Estado de Bem Estar Social.   Daí a importância de 

existência de representações sociais que exerçam poder de convencimento 
sobre os indivíduos [...] (Idem, p. 3). 

Diante disto, fazer com que a classe subalterna se sinta como sujeito portador de 

direitos, tende a fazer com que estes, — possuídos pelo sentimento de cidadania— não se 

mobilizem contra a precarização das condições de vida e de trabalhado. Fazendo com que, 

dessa forma, o capital tenha no Brasil, um ambiente favorável para o seu maior objetivo: a 

acumulação dos lucros. 

3.4 - Impactos da ofensiva neoliberal na atuação dos Assistentes Sociais 

Antes de explanar os impactos das orientações neoliberais para o enfrentamento das 

expressões da “questão social”, é de suma importância que nos remeter ao processo conhecido 

como Intenção de Ruptura com o conservadorismo no Serviço Social. Não pretendo desenhar 

o caminho que levou ao processo de renovação da profissão. Irei fazer uma abordagem 

sucinta para delimitar a mudança ocorrida na perspectiva da categoria profissional. 

Nesse sentido, Netto (1999) sintetiza que no Brasil, as décadas de 1970 e 1980 foram 

marcadas pelo enfrentamento e pela denúncia ao conservadorismo profissional. “É neste 

processo de recusa e crítica do conservadorismo que se encontram as raízes de um projeto 

profissional novo, precisamente as bases do que se está denominando projeto ético-político” 

(Idem, p. 1). Assim, se no início de sua intervenção, as pioneiras do Serviço Social tinham 

como ação profissional a “atividade auxiliar e subsidiária no exercício do controle social e da 
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difusão da ideologia da classe dominante junto à classe trabalhadora” (IAMAMOTO & 

CARVALHO, 2006, p. 94), a partir dos processos considerados as raízes de um novo projeto 

profissional, seria possível a afirmação de outra perspectiva no Serviço Social. Ao explicar  

projetos profissionais
38

, Netto (1999) sintetiza que estes apresentam: 

[...] a auto-imagem de uma profissão, elegem valores que a legitimam 

socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os 

requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, 
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem 

as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras 

profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas ( 

inclusive o Estado, o que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos 
profissionais) ( Idem, p. 4). 

Nesse sentido, após embates realizados por parte da vanguarda do Serviço Social, no 

ano de 1993 o Código de Ética do Serviço Social foi aprovado com as revisões das omissões 

do Código de 1986, que não explicitava suficientemente a dimensão ética da profissão, e sua 

necessária normatização num documento desta natureza, sem, contudo eliminar a dimensão 

política da profissão.  Assim, “o Código de ética Profissional de 1993 é um momento basilar 

do processo de construção do projeto ético-político do Serviço Social no Brasil” (NETTO, 

1999, p. 15). 

Conforme Netto (1999), o valor central do projeto ético-político do Serviço Social é 

a liberdade. Diante disto, a ação profissional tem que estar voltada para o respeito à  

autonomia dos usuários dos serviços nos quais atuam os assistentes sociais. Recusando dessa 

forma, a arbitrariedade e o autoritarismo. Além disto, Netto (1999) sinaliza que: 

[...] este projeto profissional se vincula a um projeto societário que se propõe 
a construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de 

classe, etnia e gênero. A partir destas opções que o fundamentam, tal projeto 

afirma a defesa intransigente dos direitos humanos e o repúdio do arbítrio e 
dos preconceitos, contemplando positivamente o pluralismo, tanto na 

sociedade como no exercício profissional (Idem, p. 15 e 16). 

Entretanto, o projeto societário afinando ao projeto profissional do Serviço Social, 

contradiz o projeto societário hegemônico atual, inspirado no neoliberalismo, que como já 

vimos recusa a materialização dos direitos sociais através das políticas sociais.  Considerando 

que as políticas sociais é o principal espaço sócio-ocupacional dos assistentes sociais, o 

mínimo investimento estatal, além de trazer consequências para os sujeitos que precisam dos 

recursos da seguridade social; também incide no trabalho cotidiano da categoria. Diante disto, 
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- Os projetos profissionais são produzidos pela categoria profissional de forma heteroênea. Sua 

construção faz parte de um processo em que sujeitos com posições políticas e ideológicas diferentes, 
participam de sua formulação e afirmação.  Assim, o consenso sobre o projeto profissional que 

norteará a prática, será estabelecido com base no pluralismo de ideias e posições (NETTO, 1999). 



57 
 

“verifica-se, pois, uma tensão entre o trabalho controlado e submetido ao poder do 

empregador, as demandas dos sujeitos e a relativa autonomia do profissional para perfilar o 

seu trabalho” (IAMAMOTO, 2009 p. 14). Dessa forma, sendo um trabalhador assalariado 

inscrito na divisão social e técnica do trabalho, a intervenção do assistente social não acontece 

de forma totalmente autônoma, desvinculado da vontade do empregador. Nesse sentido, 

Iamamoto (2009) explicita que: 

[...] Essa mercadoria força de trabalho é uma potencia, que só se transforma 

em atividade — em trabalho — quando aliada aos meios necessários à sua 
realização, grande parte dos quais se encontra monopolizado pelos 

empregadores: recursos financeiros, materiais e humanos necessário à 

realização desse trabalho concreto, que supõe programas, projetos e 
atendimentos diretos previstos pelas políticas institucionais (idem, p. 13). 

Diante do recuo do investimento estatal nas políticas sociais, cabe ao assistente social 

a difícil tarefa de selecionar os indivíduos mais pauperizados para terem acesso aos serviços e 

benefícios sócio-assistenciais. Comprometendo dessa forma um dos princípios do Código de 

Ética do Serviço Social, que requer do profissional: “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”. Além disto, a precarização 

do trabalho tende a fazer com que, a intervenção profissional aconteça de forma pontual. O 

excesso de demandas e a falta de recursos materiais e humanos limitam o acompanhamento 

sistemático dos encaminhamentos. Percebemos que em meio às demandas do empregador e às 

restrições para que os usuários tenham acesso aos serviços e benefícios, os assistentes sociais 

passam uma boa parte do tempo preenchendo papéis institucionais. Dessa forma, ocupam suas 

horas de trabalho com serviços burocráticos. Comprometendo, assim o tempo necessário para 

articulações com outros profissionais da rede e realização de pesquisas sociais.  

Além disto, não podemos deixar de salientar que a restrição ao acesso às políticas 

sociais através dos equipamentos sociais nos quais os profissionais atuam permite que o 

usuário “contemplado”, sinta-se grato aos gestores locais por terem acesso aos bens e serviços 

sócio-assistenciais. Dessa forma, práticas arcaicas se manifestam no cotidiano do trabalho dos 

assistentes sociais
39

. Assim, a Assistência Social é utilizada como meio de reprodução da 

ideologia do favor, sendo alvo de práticas clientelistas
40

. Negando dessa forma, sua dimensão 
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 A análise fora feita a partir das observações cotidianas do estágio supervisionado em Serviço Social 

(realizado no CRAS Central de Rio das Ostras). Para realizar essa análise, recorri à sistematização por 

mim realizada nos diários de campo.  

40
 Se no passado as parcelas da população em situação de pauperismo, dependia dos favores do 

coronel (o patrão), para que algumas de suas demandas fossem atendidas; atualmente, o 
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legal de direito. Diante disto, ocorre a despolitização da Assistência Social, tomada como algo 

natural e inerente à sociedade, encobrindo a exploração capitalista e a luta da classe 

trabalhadora para o atendimento de suas necessidades o que, processualmente, ao longo da 

história, culminou nos direitos sociais, o que também contribui para destituir a história, as 

contradições e o conflito na conquista por direitos.  

Os acontecimentos supracitados limitam a ação profissional voltada para a 

emancipação da classe trabalhadora. Entretanto, cabe ressaltar que embora em sua maioria, as 

demandas institucionais e o projeto societário hegemônico, imponham limites para a 

materialização do projeto ético-político da categoria profissional, o assistente social tem que 

buscar a qualificação teórica e pensar as estratégias políticas necessárias, para não perder de 

vista as possibilidades de mudança e enfrentamento dessa conjuntura social e das práticas 

clientelistas 
41

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
assistencialismo tende a fazer com que os usuários da rede socioassistencial, sintam-se gratos aos 

gestores locais, retribuindo a gratidão através do voto. 

41
  A partir da observação empírica, sinalizamos que o clientelismo é uma das mediações que torna os 

usuários do Serviço Social, ideologicamente dependentes e inertes em relação à degradação da sua 

qualidade de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          “Um galo sozinho não tece uma manhã. 

     Ele precisará sempre de outros galos [...]”. 

                         João Cabral de Melo Netto 

 

Ao percorrer o caminho histórico da assistência e, posteriormente da Assistência 

Social na sociedade de classes, reconheço que esta é extremamente importante para amenizar 

as sequelas da exploração capitalista.  Entretanto, percebo que a assistência, também 

contribuiu para a legitimação de grupos sociais e, acima de tudo; para o controle da classe 

trabalhadora.  

Abordar os fundamentos históricos dos direitos, foi relevante para a percepção de 

que a cidadania, nada mais é do que, o direito burguês disfarçado no discurso do direito de 

todos. Nesse sentido, a ideia de cidadania é reproduzida, como se fosse possível; o pleno 

acesso à liberdade, ao direito de votar sem que a nossa mente esteja permeada de ideologias, 

nascidas no seio da classe hegemônica. Da mesma forma, na imediaticidade do cotidiano, não 

percebemos que o acesso universal aos direitos sociais é uma falácia. 

Entretanto, não podemos deixar de reconhecer a importância histórica dos direitos 

sociais que, foram respostas às demandas da classe trabalhadora que, no momento de 

inconformismo; não esmoreceu. Conquistando assim, o direito de ter suas necessidades 

atendidas (mesmo que de forma extremamente mínima), através da Assistência social e de 

outros direitos sociais e trabalhistas. Diante disto, concluímos que além de ser um direito 

arduamente conquistado, a Assistência Social também permite o apassivamento da classe 

trabalhadora.  

Assim, se foi preciso utilizar outras formas de apassivamento, além da repressão, é 

porque houve conflito. E se hoje os direitos sociais são reconhecidos na norma, foi porque no 

passado, a classe explorada não se conformou. Mostrando que é possível respostas que 

permitam a diminuição da desigualdade social. 

Diante disto, espero que este trabalho, contribua de alguma forma para o 

entendimento da função social da Assistência Social. Nesse sentido, entendendo que trabalhar 

na “linha de frente” entre o usuário e o Estado, tanto pode contribuir para manter o usuário 

apassivado, como também para a expansão de sua autonomia e, para o atendimento das suas 
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demandas. É claro, que entendo que não será de forma messiânica que poderei contribuir para 

mudanças na estrutura social. Acredito que somente através da articulação coletiva, será 

possível pensar as estratégicas, necessárias para diminuir a desigualdade social ou até mesmo 

o fim da divisão da sociedade em classes. 

Dessa forma, entre as possibilidades de resistência e enfrentamento à falta de 

respostas para o atendimento das necessidades dos sujeitos; identifico que o estudo e a 

articulação, com a rede de serviços na região em que realizamos nosso trabalho, é uma das 

mediações que permite o acesso dos usuários aos benefícios e serviços. Diminuindo assim, a 

probabilidade de encaminhamentos sem respostas eficazes. 

 Da mesma forma, acredito na importância da articulação, não só com profissionais 

que atuam na área do Serviço Social, mas com outros profissionais — professores, 

enfermeiros, médicos — que, vivenciam os rebatimentos da exploração capitalista e da não 

materialização dos direitos sociais.  

Outro caminho que possibilita o enfrentamento à mínima intervenção estatal, nas 

respostas para as expressões da “questão social” é a participação nos conselhos de direitos. 

Ocupando esse espaço, os profissionais do Serviço Social podem expandir sua atuação 

política. Ampliando dessa forma, as possibilidades de resistência à falta de responsabilidade 

estatal com a provisão das políticas sociais. Entretanto, a ocupação desses espaços de forma 

em que, as ações estejam pautadas no compromisso com a classe subalterna, dependerá da 

orientação ético-política desses profissionais. Pois, embora o projeto ético-político do Serviço 

Social tenha como baliza, o compromisso com a classe trabalhadora; a materialização desta 

orientação nos espaços de atuação dos assistentes sociais está condicionada, pela perspectiva 

política de cada profissional. 

Além disto, ressalto a importância da busca pela qualificação. Não sob a perspectiva 

do capital — se qualificar apenas para o mercado de trabalho —, mas com o objetivo de 

agregar valores que, possibilitem uma ação profissional, voltada para uma intervenção de 

qualidade. Nesse sentido, sinalizo que a pesquisa teórica, amplia o nosso olhar, nos aproxima 

da essência dos fatos e acima de tudo, serve como bússola em meio ao caos.  
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