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RESUMO 

 
OLIVEIRA, Natalia Reis. O Serviço Social na Política de Assistência Social: uma 
análise sobre o exercício profissional a partir de um estudo exploratório. 2020, 175 f. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social). Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social e Desenvolvimento Regional. Escola de Serviço Social da Universidade 
Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2020.  
 
Este estudo centrou-se em identificar, analisar e refletir como se revela o exercício 
profissional do assistente social na área da Política de Assistência Social, tendo 
como referência as normativas e atribuições profissionais expressas na Lei de 
Regulamentação da Profissão e na perspectiva e direção do Projeto Ético Político, 
através dos dados produzidos pela pesquisa Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COFI) do Conselho Regional de Serviço Social/Rio de Janeiro (CRESS/RJ 7ª 
Região). O percurso metodológico se constituiu de forma qualitativa com dois tipos 
de técnicas de pesquisa: a bibliográfica e a documental. No primeiro momento foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de alguns referenciais teóricos que 
articulam as temáticas acerca da configuração do padrão de desenvolvimento 
capitalista e as incidências para as particularidades do Estado brasileiro, as políticas 
sociais e a relação com as classes sociais, bem como as mudanças que vêm 
ocorrendo no cenário societário e os impactos desta para o Serviço Social. Na 
pesquisa documental, o recorte de análise se pautou nos dados da pesquisa 
realizada pela COFI entre os anos de 2013-2014, acerca do exercício profissional do 
assistente social nos equipamentos dos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 
Os dados fornecidos pelo CRESS/RJ 7ª Região são resultados das visitas 
programadas por área sócio- ocupacional realizadas pela COFI, previstas na Política 
Nacional de Fiscalização (PNF). Foram abordadas questões sobre as diretrizes, 
princípios e objetivo do Serviço Social em consonância com o Projeto Ético Político, 
nas suas particularidades. O estudo evidenciou que a lógica gerencialista do Estado 
provocou, no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), uma ampliação 
precarizada da inserção do assistente social em tais serviços, estabelecendo uma 
padronização de procedimentos pré-estabelecidos de como operá-los. Sobre os 
equipamentos de CRAS e CREAS, procurou-se destacar como se revela o exercício 
profissional do assistente social à luz do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
Percebemos na sistematização das análises dos dados, uma realidade com uma 
tendência à fragilização na articulação das dimensões teórico-metodológica, ético-
política e técnico-operativa na condução do exercício profissional. Apontando, 
também, forte tendência para formas historicamente conservadoras desenvolvidas 
nesta área, pautadas em atendimentos de “demandas espontâneas”, com ações 
pontuais, expressando dificuldades nas práticas interventivas (ausência de projeto 
de intervenção e dificuldade de identificar o objetivo do Serviço Social) e de 
apreensão crítica da realidade.  Por fim, podemos afirmar que é essencial que os 
assistentes sociais tomem como referência a perspectiva teórico-crítica para iluminar 
a leitura sobre o Estado, as políticas sociais, condições e relações de trabalho para 
potencializar a relativa autonomia na condução do exercício profissional.  
 
Palavras-chave: Serviço Social, Projeto Ético Político, Política de Assistência 
Social. 

 



ABSTRACT 
 
OLIVEIRA, Natalia Reis. Social Work in Social Assistance Policy: an analysis of 
professional practice based on an exploratory study. 2020, 175 f. Dissertation 
(Master in Social Work). Graduate Program in Social Work and Regional 
Development. School of Social Service, Universidade Federal Fluminense, Niterói / 
RJ, 2020. 
  
This study focused on identifying, analyzing and reflecting how the professional 
practice of the social worker in the area of Social Assistance Policy reveals itself, 
having as reference the norms and professional attributions expressed in the 
Profession Regulation Law and in the perspective and direction of the Project 
Political Ethics, through data produced by the Research Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COFI) of the Conselho Regional de Serviço Social/Rio de Janeiro 
(CRESS/RJ 7ª Região). The methodological path was constituted in a qualitative way 
with two types of research techniques: bibliographic and documentary. In the first 
moment, a bibliographic research was carried out based on some theoretical 
references that articulate the themes about the configuration of the capitalist 
development pattern and the implications for the particularities of the Brazilian State, 
social policies and the relationship with social classes, as well as changes that have 
been occurring in the corporate scenario and its impacts on Social Work. In the 
documentary research, the analysis was based on the survey data carried out by 
COFI between the years 2013-2014, regarding the professional practice of the social 
worker in the equipment of the Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 
and the Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). The 
data provided by CRESS / RJ 7ª Região are the result of visits scheduled by socio-
occupational area carried out by COFI, provided for in the National Inspection Policy 
(PNF). Questions about the guidelines, principles and objective of Social Work were 
addressed in line with the Political Ethical Project, in its particularities. The study 
showed that the State's managerial logic caused, in the Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), a precarious expansion of the insertion of social workers 
in such services, establishing a standardization of pre-established procedures on 
how to operate them. Regarding the CRAS and CREAS equipment, we sought to 
highlight how the professional practice of the social worker is revealed in the light of 
the Social Service Ethical-Political Project. We perceive in the systematization of data 
analysis, a reality with a tendency to weaken in the articulation of the theoretical-
methodological, ethical-political and technical-operative dimensions in the conduct of 
professional practice. Also pointing out a strong tendency towards historically 
conservative forms developed in this area, based on attendance of “spontaneous 
demands”, with specific actions, expressing difficulties in intervention practices 
(absence of an intervention project and difficulty in identifying the objective of Social 
Service) and critical apprehension of reality. Finally, we can affirm that it is essential 
that social workers take as a reference the theoretical-critical perspective to 
illuminate the reading about the State, social policies, working conditions and 
relationships to enhance the relative autonomy in conducting professional practice. 
 
Keywords: Social Work, Political Ethical Project, Social Assistance Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O eixo fundamental pretendido neste estudo privilegiou uma análise crítica 

sobre o exercício profissional dos assistentes sociais na Política Nacional de 

Assistência Social. Importa mencionar que o espaço sócio-ocupacional de qualquer 

profissão é criado a partir das necessidades sociais. No caso do Serviço Social, 

historicamente a profissão adquire este espaço quando o Estado, na fase do capital 

monopolista, passa a intervir sistematicamente na questão social a partir das 

políticas sociais que, de forma contraditória, atendem parte das demandas da classe 

trabalhadora e ao mesmo tempo são mecanismos de reprodução da força de 

trabalho para o capital. A profissão se gesta neste processo, participando da 

produção e reprodução das relações de classes e da relação contraditória entre elas 

(GUERRA, 2000).  

Importa ressaltar que a reconstrução desse objeto de estudo se deu a partir 

da observação empírica e análise teórica no campo do exercício profissional do 

assistente social na PNAS, levando em consideração alguns constitutivos da 

ofensiva neoliberal em nosso país que, entre outros fatores, provocou graves 

implicações para as políticas sociais brasileiras, dentre elas, a Política de 

Assistência Social.   

O pano de fundo para a reconstrução do objeto de estudo considerou o 

cenário de profundas transformações societárias, nos quais a vigência neoliberal 

com suas contrarreformas, somada a financeirização do capital recrudescem a 

lógica de acumulação do capital, e altera profundamente a relação entre Estado e 

Sociedade.  

De fato, o cenário global é da vigência neoliberal com forte entrada no Brasil a 

partir da década de 1990, havendo um retorno na forma como a ideologia burguesa 

trata a questão social 1 , como pertencente a um problema individual, o Estado 

intervindo via coerção e as políticas sociais restritas à população extremamente 

empobrecida. Iamamoto (2015) chama atenção para a financeirização mundial do 

                                                
1
 Para compreensão da Questão Social, Netto (2011b) nos revela a importância de recorrer a Lei 

Geral da Acumulação Capitalista na obra Marxiana. De acordo com Marx (1980, p.747) o tamanho 
relativo do exército industrial de reserva cresce com as potências da riqueza, “mas, quanto maior 
esse exército de reserva em relação ao exército ativo, tanto maior será a massa da superexploração 
consolidada, cuja miséria está na razão inversa do suplício de seu trabalho”. Ainda quanto maior essa 
camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, maior será, usando a 
termologia oficial, o pauperismo. Para Marx esta é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista. 
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capital, assumindo o comando do processo de acumulação, aprofundando as 

desigualdades sociais e o desemprego, premissa que corrobora a proposta vitoriosa 

das políticas de ajustes neoliberais ao apostar no mercado como grande regulador 

das relações econômicas, alterando profundamente as relações entre o Estado e a 

sociedade. 

Especialmente no Brasil, as autoras Behring & Boschetti (2006) salientam que 

apesar das importantes conquistas do processo Constituinte de 1988, dos anos 

1990 até os dias de hoje, há um processo de contrarreforma do Estado 2 , de 

obstaculização e redirecionamento das conquistas de 1988. Assinalam também, que 

as políticas sociais brasileiras estão profundamente conectadas com a política 

econômica monetarista e de duro ajuste fiscal, seguindo os caminhos das 

privatizações, da focalização, da seletividade, sem financiamento necessário o que 

as fragiliza, tornando-se políticas precarizadas, “pobres”, voltadas para os extratos 

mais empobrecidos da classe trabalhadora. Este processo visto como 

desconcentração de atividades e desresponsabilização do Estado, leva os sujeitos a 

um posicionamento individual de se inserirem no mercado informalmente, sem 

direitos sociais garantidos, com vínculos trabalhistas precários tendo que sobreviver 

à lógica da compra e venda, e não pelo acesso aos direitos universais. 

Na realidade, as contrarreformas do Estado promovidas com finalidade de 

que o Brasil se alinhasse ao ideário neoliberal solapou os princípios e diretrizes 

democráticas e universalizantes preconizadas na Constituição Cidadã, sobretudo 

caracterizada pelo tripé da Seguridade Social, formado por três principais serviços: 

saúde, assistência social e previdência social.  

Pensando a particularidade da Assistência Social, a instituição e criação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) pretendeu a unificação da Política de 

Assistência Social em todo país, bem como objetivou consolidar as premissas 

constitucionais, com vistas a garantir os princípios e diretrizes definidos na Lei 

Orgânica de Assistência (LOAS). Trata-se de um formato de gestão descentralizada 

e participativa, constituído em todo território nacional com uma única direção. Seus 

programas e ações são organizados de acordo com o território onde as pessoas 

                                                
2 Para Behring (2008) a expressão reforma do Estado tem um sentido totalmente ideológico. Tratar-
se-ia, ao contrário de uma “contrarreforma” do Estado. Pois o discurso do programa de reforma se 
fundamenta apenas em elementos fiscais. O discurso de preocupação com a proteção social 
presente nos planos e emendas constitucionais que dão embasamento legal à reforma mais parece 
uma pintura para deixá-la mais aceitável socialmente. 
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vivem, considerando suas demandas específicas. Suas ações são organizadas com 

base em dois tipos de proteção: básica e especial, desenvolvidas e coordenadas por 

equipamentos públicos tais como Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro 

de Referência Especializado para pessoas em situação de rua (Centro POP), entre 

outros.  

Outro ponto relevante neste processo, diz respeito à ampliação do espaço 

para o exercício profissional do assistente social, com o aumento da demanda para 

a atuação desse profissional em todos os níveis de gestão da atual política de 

assistência social. O impacto do SUAS no mercado de trabalho ocorre com a criação 

dos  (CRAS) e os  (CREAS) que absorvem, em cada um deles, pelo menos um 

assistente social3. Esse dado, embora se mostre aparentemente favorável, pois se 

trata da expansão da profissão no mercado de trabalho, tem sido analisado 

criticamente, uma vez que se identifica, simultaneamente, a ocorrência da 

precarização e flexibilização das relações e condições de trabalho na esfera 

municipal. 

Vale registrar que, nos termos das contrarreformas do Estado brasileiro, os 

princípios contidos no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) revela-se 

inconcluso. Neste contexto, a PNAS passou a ser organizada nos limites das ações 

focalizadoras e fragmentadas voltadas para um público bastante particular: os 

pobres, distanciando-se dos preceitos da Seguridade Social garantidos na 

Constituição Federal de 1988 (CF-88).  

Nesta linha de argumentação, Abreu (2011, p. 244) sugere que o atual 

formato da política de assistência social centrada na pobreza pode reforçar o 

atendimento individual e a desmobilização e despolitização dos sujeitos atendidos. 

Responde ainda aos ditames do capital de “dissimular a reprodução do trabalhador 

pelas condições da pobreza, ou seja, como pobre, e de mantê-lo e sua família em 

permanente estado de necessidade em relação à sua subsistência”.  

Além disso, as contrarreformas do Estado brasileiro trouxeram profundas 

mudanças no cenário do trabalho, quando se observa a desestruturação do mercado 

de trabalho e um processo mais geral de precarização desse mercado, cuja principal 

                                                
3 O número de assistente(s) social(ais) para compor a equipe técnica é determinado pela Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS), 
conforme o porte do município (BRASIL, 2012). 
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expressão se nota no desemprego, no aumento da informalidade e no 

enfraquecimento dos movimentos sindicais. Tais inflexões colocaram em xeque 

todos os direitos sociais e trabalhistas conquistados pela classe trabalhadora desde 

os anos de 1930, sobretudo pelo ataque sistemático a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e a Constituição de 1988.  

A aproximação com o tema foi reconstruída ao longo do exercício profissional, 

enquanto assistente social servidora pública há onze anos atuando na Política de 

Assistência Social. A inserção neste campo de trabalho contribuiu para levantar 

algumas questões. A primeira delas, diz respeito ao próprio processo de implantação 

do (SUAS), o que depois de longos anos de lutas e tensionamento caracteriza a 

Assistência Social como uma política pública, e aprovação da Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos após a aprovação da Política Nacional de Assistência 

Social em 2004, que absorve, entre outros profissionais, os assistentes sociais para 

compor a equipe técnica nos serviços ofertados à população.  

Outro fator preponderante que contribuiu para construção deste tema se 

refere a minha inserção enquanto membro da Diretoria da Seccional Sul 

Fluminense4- CRESS 7ª Região, no período de 2011 a 2014. A partir da participação 

efetiva na Comissão Permanente de Orientação e Fiscalização do Exercício 

Profissional e na Comissão Temática de Assistência Social, foi possível se aproximar 

dos debates da categoria referentes aos atravessamentos no exercício profissional, 

frente o cenário de profundas transformações societárias.  

Assim, surgiram os seguintes questionamentos: Até que ponto o exercício 

profissional tende a reproduzir a lógica institucional burocrática e normativa, 

desconsiderando as perspectivas do Projeto Ético Político? Em que medida esse 

cenário pode contribuir para reforçar as práticas conservadoras que historicamente 

estiveram presentes na profissão bem como no próprio processo de construção 

desta política?  

As indagações foram surgindo a partir dessas observações empíricas, 

especialmente no que dizem respeito às exigências e tensões postas ao exercício 

                                                
4  De acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão Lei nº 8.662, onde dentre algumas 
alterações, assegurou a competências e atribuições privativas do Assistente Social, alterando ainda a 
denominação dos órgãos de fiscalização do Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Onde os 
Conselhos Estaduais poderão dentro de sua área de jurisdição, constituir delegacias seccionais para 
desempenho de suas atribuições executivas de primeira instância nas regiões que forem instaladas. 
No caso do CRESS/ RJ 7ª Região, contamos com as Seccionais de Campos de Goitacazes e Volta 
Redonda, contato com três membros da Diretoria (um coordenador, um secretário e um secretário e 
mais três suplentes). 
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profissional e a Política de Assistência Social, tanto pela sua trajetória histórica5 

quanto pela centralidade que a Política vem assumindo neste contexto de reformas 

neoliberais e assistencialização das políticas sociais6. Entendemos que tais fatos 

expõem particularidades importantes que merecem ser desveladas à luz da análise 

crítica. É nesse sentido que buscamos apreender este universo.  

Nesta linha de abordagem, a presente pesquisa tem como objetivo principal 

identificar, analisar e refletir como se revela o exercício profissional do assistente 

social na área da Política de Assistência Social, tendo como referência as 

normativas e atribuições profissionais expressas na Lei de Regulamentação da 

Profissão e na perspectiva e direção da totalidade do Projeto Ético Político, (que se 

expressa através de três documentos fundamentais: o Código de Ética, a Lei de 

Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares), através dos dados 

produzidos pela pesquisa COFI do CRESS/RJ 7ª Região. 

Nesta dimensão, com base nas observações empíricas e nas apreensões 

teóricas que ocorrem a partir de leituras, pesquisas e consultas bibliográficas sobre a 

problemática, partimos do pressuposto de que este contexto, entre tantas outras 

implicações, incide sobre as profissões. Neste caso específico, a hipótese aqui a ser 

estudada é a de que os assistentes sociais no cotidiano do exercício profissional 

tendem a se distanciar das dimensões do Projeto Ético-Político Profissional em 

detrimento ao ideário Institucional que se mostra atravessado pela lógica dos 

interesses capitalistas.  

As reflexões e análises produzidas neste estudo têm como base, os dados da 

pesquisa realizada pela Comissão de Orientação e Fiscalização7 (COFI) do CRESS 

7ª Região entre os anos de 2013 a 2014, referente ao exercício profissional do 

                                                
5 MESTRINER (2008) releva que historicamente a Assistência Social foi se estruturando na relação 
com a sociedade civil e o Estado, com práticas clientelistas, conservadoras e filantrópicas, “(...) se 
desenvolveu mediada por organizações sem fins lucrativos ou por voluntariados, num obscuro campo 
de publicização do privado, sem delinear claramente o que nesse campo era público ou era privado”. 
(P. 17). 
  
6 O conceito de assistencialização das políticas sociais é trabalhado durante o percurso teórico 
construído no primeiro capítulo dessa dissertação, nos itens 1.2 e 1.3. 
 
7 A Resolução do Conselho Federal de Serviço Social- CEFSS 512/2007 atribui aos Conselhos 
regionais a constituição e manutenção da Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI), composta 
por assistentes sociais conselheiros, agentes fiscais (assistentes sociais do quadro de funcionário do 
CRESS) e assistentes sociais de base em situação regular no conselho. Nesta dimensão, a COFI é 
uma comissão permanente e regimental do Conselho, tendo como função primordial as ações de 
orientação e fiscalização do exercício profissional. Podendo ser consultada pelo site 
www.cressrj.org.br/site/orientacao-e-fiscalizacao/cofi/. 
 

http://www.cressrj.org.br/site/orientacao-e-fiscalizacao/cofi/
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Assistente Social nos equipamentos dos CRAS e CREAS, nos municípios 

abrangentes da Seccional Sul Fluminense que não foram nucleados pela Política 

Estadual de Nucleação8.  

Com o objetivo de aproximar o diálogo com a categoria profissional do interior 

do Estado, o CRESS/RJ 7ª Região implementou os Núcleos que são coletivos em 

regiões afastadas da sede e das Seccionais, com o propósito de contribuir para a 

reflexão sobre as tensões, o enfrentamento de dificuldades no exercício profissional 

e o mapeamento das condições de trabalho dos assistentes sociais que requeiram 

intervenções da COFI. Assim, os municípios de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra 

Mansa, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores e Valença ficaram sobre a referência da sede 

da Seccional e os demais municípios foram nucleados a partir dos Núcleos Centro 

Sul, Costa Verde e Agulhas Negras. Desse modo, a COFI realizou a pesquisa sobre 

o exercício profissional, através de visitas programadas na área da Política de 

Assistência Social nos respectivos municípios9. 

Sobre o percurso metodológico que orientou este estudo, sustentamos que, 

ao escolher o caminho metodológico o pesquisador pode revelar a sua 

intencionalidade e demonstrar o significado da busca pelo saber. A pesquisa foi 

desenvolvida tendo como referencial teórico-metodológico de apreensão sobre o 

objeto, a teoria social crítica de matriz marxiana, visto que os fenômenos não podem 

ser capturados isoladamente, abstraídos de suas interferências políticas, 

econômicas, sociais e culturais determinadas historicamente.  

Ianni (2011, p. 143) traz importantes contribuições para esse entendimento ao 

argumentar dialeticamente, que o fato social não se explica por si só. Na realidade, 

“todos os fatos econômicos, sociais, culturais, psicológicos, são explicáveis na 

medida em que se compreende a trama das relações nas quais estes fatos se 

inserem”. 

Para Marx, o método não é um conjunto de regras formais que se aplica sob o 

objeto, nem um conjunto de regras que o sujeito da pesquisa escolhe, conforme sua 

vontade. Marx não nos entregou à lógica d‟ O Capital, a partir de categorias 

previamente elaboradas e ordenadas. Ao estudar a sociabilidade burguesa, 

                                                
8   A Política Estadual de Nucleação do CRESS/7ª REGIÃO na íntegra pode ser encontrada no site 
www.cressrj.org.br/download/arquivos/politica-de-nucleacao.pdf. 

 
9 Estes municípios do interior do Estado Rio de Janeiro, compõe uma região com particularidades 
históricas de nossa formação social brasileira, guarda traços peculiares a e são melhor desvelados no 
decorrer dessa dissertação, no decorrer do terceiro capítulo. 
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descobriu a estrutura e a dinâmica real do capital. “extraiu da efetividade do 

movimento do capital a sua própria lógica - numa palavra, deu-nos a teoria do 

capital: a reprodução ideal do seu movimento real” (apud NETTO, 2011a, p. 52).  

De fato, Kosik (1976) entende a totalidade, como teoria da realidade concreta, 

o ponto de vista da totalidade concreta é o princípio metodológico da investigação 

dialética da realidade social, sendo que esta noção de totalidade significa que cada 

fenômeno pode ser compreendido como momento do todo. A partir da recíproca 

conexão e mediação da parte e do todo, “os fatos isolados são abstrações, são 

momentos artificiosamente separados do todo, os quais só quando inseridos no todo 

correspondente adquirem verdade e concreticidade” (p. 41). 

Desse modo, a compreensão dialética da totalidade se faz de suma 

importância para o caminho metodológico, permitindo refletir com precisão o 

movimento real do objeto, onde o processo de investigação deve ser constante para 

apreender o maior número de determinações, sendo o conhecimento sempre 

aproximativo. 

Trata-se de um estudo qualitativo utilizando dois tipos de técnicas de 

pesquisa: a bibliográfica e a documental. Como nos esclarece Gil (2010), a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental são similares, porém, a diferenciação entre a 

natureza das duas se põe entre suas fontes. A bibliográfica se constitui de livros e 

artigos científicos já publicados, ou seja, é fundamentada por meio das contribuições 

de diversos autores sobre um tema específico. A documental utiliza-se de 

documentos de primeira mão, que ainda não adquiriu análise, como os documentos 

oficiais, as cartas, as gravações, as reportagens de jornal etc. Inclui também os 

documentos de segunda mão, que de certa forma, já receberam um tratamento 

analítico.  

Os dados dessa realidade estudada pela COFI, referentes ao exercício 

profissional na Política de Assistência Social, partiu da identificação do CRESS/RJ 

por meio da interface entre a Comissão Temática de Assistência Social com a 

Comissão permanente da COFI, maior número de assistentes sociais atuando na 

Política de Assistência Social, principalmente após o processo de implementação do 

SUAS e regulamentação normativa da Assistência Social. Essa constatação 

suscitou a importância de expandir as ações através da COFI, vislumbrando 

aproximação com a realidade do exercício profissional nesta área de atuação 

profissional.  
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Os dados que sustentaram esse estudo foram resultantes da aplicação de um 

questionário para os coordenadores dos CRAS e CREAS e, para os assistentes 

sociais, conforme previsto na Política Nacional de Fiscalização (PNF) quanto às 

ações de visitas programadas da COFI. Foram abordadas questões sobre as 

diretrizes, princípios e objetivo do Serviço Social em consonância com o Código e 

Ética, Lei de Regulamentação da Profissão e do Projeto Ético Político. Após o 

tratamento quantitativo dos dados empíricos, foi dada a devolutiva aos assistentes 

sociais entrevistados, através de um encontro coletivo, objetivando fortalecer as 

orientações da COFI, elencando os pontos referentes ao exercício profissional nesta 

área de atuação. 

Importa esclarecer a alteração do percurso metodológico realizado na 

dissertação após o exame de qualificação. Visto o atraso do CRESS/RJ 7ª Região 

em liberar o requerimento para consulta ao material da COFI, que se configura a 

base de análise desse estudo. Assim, ao acessar o material da COFI, foram 

identificados apenas dados brutos da pesquisa, sem as devidas análises qualitativas 

dos dados e/ou qualquer outro parecer técnico e/ou avaliativo.  

O desenvolvimento dessa dissertação foi organizado em três capítulos, 

contextualizando os determinantes macrossociais, que estabelecem o terreno sócio-

histórico em que a profissão se gesta, analisando as mudanças ocorridas nas 

sociedades capitalistas a partir da crise econômica de 1970, com a ofensiva 

neoliberal e financeirização do capital, com atenção às especificidades da sociedade 

brasileira; análise acerca do exercício profissional do assistente social na Política de 

Assistência Social contemporânea e as dimensões do projeto profissional, 

suscitando as tensões, desafios e tendências postas ao exercício profissional.  

Pautando-se na base teórica que versam a discussão de autores que 

orientam o debate sobre as transformações societárias com ênfase para a 

financeirização do capital, e seus rebatimentos no papel do Estado a partir do 

cenário das contrarreformas, das Políticas sociais e relação com as classes sociais, 

e consequentemente para o Serviço Social. 

Evidencia-se no último capítulo, estruturar a análise do exercício profissional 

do assistente social na Política de Assistência Social, demonstrando como as 

exigências da política vêm impactando no conteúdo das respostas profissionais. Por 

fim, serão apresentadas as contribuições dos dados produzidos pela COFI, entre 
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2013 a 2014, O Serviço Social nos CRAS e CREAS: Uma Análise da realidade na 

perspectiva do Projeto Ético Político Profissional. 

É nesta direção que se pretende mostrar as tendências e questões referentes 

à atuação profissional dos assistentes sociais na Política de Assistência Social nos 

municípios citados, no bojo das transformações em curso na realidade brasileira, em 

seus aspectos econômicos, sociais, políticos e ideológicos.  



21 

1 AS PARTICULARIDADES DO ESTADO BRASILEIRO E AS REPERCUSSÕES 

NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Este capítulo cumpre o objetivo de problematizar as particularidades do 

Estado brasileiro imerso organicamente ao desenvolvimento do capitalismo neste 

país. Para tanto, o texto percorre esse processo histórico em âmbito global, 

salientando as contradições e modificações ao adentrar-se na fase imperialista, 

onde se observa a expansão das funções do Estado, fato que contribuiu para 

influenciar a conformação dos Estados nacionais. Uma análise mais específica pode 

revelar que tal desenvolvimento impactou na histórica formação do Estado brasileiro, 

na sua relação com as políticas sociais e classes sociais. No cenário atual, se 

processa levando em consideração a relação entre a história do conservadorismo 

sociocultural/político das nossas elites, a atual ofensiva do capital financeiro e as 

contrarreformas em prol do ideário neoliberal. Evidenciando assim, as repercussões 

para política de Assistência Social contemporânea. 

Cabe indicar que as determinações produzidas pela acumulação capitalista, 

incidem nas relações sociais produzidas pela lógica dominante, interferindo na 

dinâmica da vida social, na produção da questão social, nas alterações no mundo do 

trabalho e na formatação das políticas sociais, com impactos para a profissão e ao 

exercício profissional do assistente social. Desse modo, se faz de suma importância 

apreendemos esses determinantes na produção e entendimento dessa dissertação. 

Ressaltamos que os elementos aprofundados ao longo deste capítulo 

contribuirão para leitura crítica de nosso objeto, que privilegia uma análise crítica 

sobre o exercício profissional dos assistentes sociais na Política de Assistência 

Social. 

 
1.1 O Estado, a Política Social e a relação com as classes sociais no Brasil: 

Reflexões Sobre Condicionantes Históricos, Políticos e Econômicos 

 
Na medida em que o objeto desse estudo encontra-se intimamente 

relacionado ao debate da política social no Brasil, sobretudo a política de assistência 

social e suas (re)configurações a partir do papel do Estado e do movimento das 

classes sociais, este item pretende problematizar historicamente as principais 

caraterísticas e funções do Estado e seus rebatimentos para a politica social, 

principal instrumento de manutenção da força de trabalho, mas também de 
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conquistas da classe trabalhadora, como poderá ser observado nesse percurso 

histórico. 

Partimos do entendimento que as análises referentes à configuração do 

Estado o compõem com uma instância organizadora da vida social com funções 

econômicas, políticas e ideológicas, formadas a partir de um conjunto de 

organizações, instituições e aparato jurídico-normativo e com um nítido corte de 

classe, ou seja, é um aparato que atende e defende majoritariamente os interesses 

das elites economicamente dirigentes (MANDEL, 1985). 

Nesta dimensão, o Estado Moderno mantém características para estruturação 

do exercício do poder. Embora com características semelhantes em diferentes 

momentos históricos no que se refere à organização e suas funções, é possível 

afirmar que a partir da revolução industrial no século XVIII, o Estado Moderno se 

estrutura com fortes características de concentração de poder político e econômico 

das classes dominantes, se legitimando como espaço estratégico de representação.  

É importante destacar que, em âmbito global, esse período histórico, o do 

capitalismo monopolista, foi demarcado pelo surgimento, adensamento das 

contradições que subsidiam a existência da questão social que na sua gênese se 

caracteriza pelo pauperismo da classe trabalhadora, principalmente no contexto dos 

países da Europa Ocidental, visto que a pobreza crescia na mesma proporção que a 

produção da riqueza era produzida pela exploração da força de trabalho humana.  

O reconhecimento da questão social enquanto questão política se configurou 

a partir da reação da classe trabalhadora por intermédio da luta de classes contra a 

exploração do trabalho e da necessidade de respostas do Estado mediante a 

instituição de direitos e políticas sociais com objetivos explícitos de preservação da 

sociedade e de contenção dos conflitos entre as classes sociais.  

A contribuição de Mandel (1985) é também relevante nesta análise. Para este 

autor, o Estado é produto da divisão social do trabalho. Sua gênese está relacionada 

às necessidades de atividades superestruturais, para mediação da produção 

material, objetivando manter a estrutura de classes e da produção capitalista.  

Mandel (1985) destaca três principais funções do Estado no modo de 

produção capitalista, a saber: 1) propiciar condições gerais para produção; 2) atuar 

com repressão diante de qualquer ameaça das classes dominadas ou de partes das 

classes dominantes ao modo de produção, utilizando de seus aparelhos exército, 

política, sistema judiciário e previdenciário; 3) integrar as classes dominadas sob o 
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domínio das classes dominantes, aceitando a condição de exploração, garantindo 

assim que a ideologia hegemônica da sociedade seja da classe capitalista. 

Gramsci (2002) sustenta a constituição do Estado como um espaço 

contraditório na medida em que o seu surgimento está atrelado ao processo da 

divisão da sociedade em classes, tornando-se um instrumento nas mãos da classe 

dominante, com finalidade de manter o domínio dessa classe sobre a sociedade. 

Para que esse domínio transcorra mantendo a ordem social, será necessário o 

aspecto da legitimação social, incorporando algumas das reivindicações da classe 

trabalhadora. 

Reforça ainda, duas funções primordiais do Estado: a dominação pelo uso da 

força - o que denominou de “sociedade política” (poder judiciário, exército e polícia), 

constituída pelos órgãos da superestrutura encarregados de implementar a função 

de dominação mediante coerção, identificados com o conjunto de mecanismos pelos 

quais a classe dominante concentra o monopólio legal da repressão e da violência, e 

controlados pelas burocracias executiva e policial-militar. E a dominação pelo 

estabelecimento de consensos, referente à sua função ideológica - o que seria 

próprio ao conjunto de aparelhos privados de hegemonia (igreja, partidos políticos e 

imprensa, dentre outras), as instituições que conformariam o que ele denomina de 

“sociedade civil”, responsáveis pela elaboração e/ou difusão da ideologia, dos 

interesses e dos valores da classe que domina o Estado; isto é, pela formação da 

vontade coletiva, pela articulação material da cultura, e pela organização do 

consentimento e da adesão daqueles que a classe busca conquistar como aliados 

para suas posições. (GRAMSCI, 2002). 

A perspectiva gramsciana está fundada no pressuposto de que o Estado no 

modo de produção capitalista, apesar de servir como instrumento da classe 

dominante para manutenção da ordem burguesa, também é uma instituição que 

pode sofrer pressão. Logo, dependendo da correlação de forças, o Estado pode se 

ampliar dando algum tipo de respostas aos movimentos dos trabalhadores de modo 

a melhorar as suas condições de vida e de trabalho. 

Seguindo essa linha argumentativa quanto ao desenvolvimento e ampliação 

das funções do Estado, os enfoques mais comuns assumem o viés econômico e/ou 

o viés político. No econômico, o Estado intervém relativamente de modo a estabilizar 

a economia e garantir o seu bom funcionamento, (re)definindo regras jurídicas que 

regulamentam a vida econômica; promovendo o crescimento e desenvolvimento 
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econômico do país. O viés político refere-se à legitimação das forças capitalistas, 

com vistas a adaptar os trabalhadores ao sistema. Ou seja, ao atender algumas das 

reivindicações da classe trabalhadora, o Estado se legitima e mantém a ordem 

social. Na realidade, o Estado burguês dispõe de um discurso que defende o 

“interesse geral”, de “igualdade perante a lei”, mas o que se esconde por detrás 

desse discurso são os interesses particulares das classes dominantes que se 

mostram “acima” da luta de classes. Mas, quando esta se rebela, o Estado utiliza da 

força repressora para diluir os interesses dos trabalhadores.    

 Importa assinalar que no progresso e desenvolvimento do capitalismo, a 

ampliação da pobreza se dá ao mesmo tempo em que se têm avanços a partir do 

desenvolvimento das forças produtivas. Segundo a lei geral da acumulação 

capitalista

 

tem-se uma crescente apropriação concentrada da riqueza, enquanto a 

produção social é cada vez mais coletiva. Inevitavelmente, o capital para garantir 

sua expansão condiciona os trabalhadores à exploração e degradantes condições 

de vida. 

Especificamente neste sistema do capital, as relações sociais se fundam na 

exploração do trabalho10

 

e na reprodução permanente da desigualdade social. Tanto 

a exploração do trabalho quanto às iniciativas para “bloquear” o processo de 

construção de um projeto político da classe trabalhadora são partes integrantes da 

dinâmica e da lógica capitalista de produção e seus mecanismos de estrutura de 

poder.  

É importante mencionar ainda, que o capitalismo quando alcança um 

determinado grau do seu desenvolvimento, a concentração por si mesma conduz 

diretamente ao monopólio, resultando na transformação da concorrência, surgindo 

particularmente das grandes proporções das empresas. Este processo é 

caracterizado por Lenin (2012) como um dos fenômenos mais importantes, para não 

dizer o mais importante da economia do capitalismo moderno. 

                                                
10 Segundo Marx, “força de trabalho ou capacidade de trabalho”, diz respeito ao “conjunto das 
faculdades físicas ou mentais existentes no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as 
quais ele põe em ação toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie” (2010, p. 197). Marx 
desmonta a ideia de que vendemos o nosso trabalho. O que os trabalhadores vendem aos 
capitalistas em troca de um salário, é a sua capacidade de realizar trabalho útil no sentido de 
acrescentar valor às mercadorias. É importante observar que a força de trabalho só se converte em 
trabalho, quando colocada em movimento pelo capital. A pré-condição histórica do surgimento do 
mercado da força de trabalho, é a constituição de uma classe de trabalhadores “livres”, no sentido de 
disporem da sua força de trabalho por tempo determinado através de contratos legais; e “livres” da 
propriedade e dos meios de produção próprios que se encontram em poder dos empregadores que 
definem as prioridades a serem atendidas. 
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O capitalismo, em seu estágio imperialista, conduz praticamente à 
socialização integral da produção; arrasta, por assim dizer, os capitalistas, 
contra sua vontade e sem que disso tenham consciência, para uma nova 
ordem social, de transição entre livre concorrência e a completa 
socialização. A produção passa ser social, mas apropriação continua a ser 
privada. Os meios de produção continuam a ser propriedade privada de um 
reduzido número de indivíduos (LENIN, 2012, p.50). 

 

Ao desenvolver esta argumentação, Lenin (2012) ressalta que no final do 

século XX, no contexto dos países da Europa Ocidental, o desenvolvimento do 

capitalismo na concentração dos monopólios, indicava à tendência da expansão do 

capital financeiro, intensificado na cena contemporânea mundialmente, o acréscimo 

do lucro regulado pelo controle dos mercados. 

A evidência desta tendência é visivelmente compreendida na obra de Lenin 

(2012, p. 75), ao considerar a fusão da produção industrial com o bancário, 

demonstrando o acirramento da concentração e centralização, o capital industrial se 

subordina ao capital financeiro, visto que com a complexidade do processo dos 

monopólios os bancos passam concentrar e organizar o capital. Para compor esta 

relação somam- se as crises intrínsecas a dinâmica do capital. “Concentração da 

produção; monopólios resultantes dela; fusão ou junção dos bancos com a indústria: 

tal é a história do aparecimento do capital financeiro”. 

Ao conhecer a situação financeira das empresas, os bancos conseguem 

influenciá-las mediante a concessão ou negação de crédito e, diante da forte 

concorrência, isso pode levá-las a um crescimento do seu capital ou à falência. Ou 

seja, os bancos podem levar algumas empresas à falência para que elas sejam 

apropriadas pelos monopólios. Diante disso, os bancos exercem uma função muito 

relevante na expansão capitalista: eles agilizam o processo de criação dos 

monopólios. 

O capitalismo imperialista caracteriza-se também pela exportação de capitais 

dos países ricos para os países pouco desenvolvidos. “O que caracterizava o velho 

capitalismo, no qual dominava a livre concorrência, era a exportação de 

mercadorias. O que caracteriza o capitalismo atual, no qual impera o monopólio, é a 

exportação de capital” (LENIN, 2012, p.93). Marcado pelo desenvolvimento desigual 

entre países, como traço próprio do sistema capitalista, e o excedente jamais 

consagrado à elevação da qualidade de vida da classe trabalhadora, pois 

obviamente alteraria na dinâmica do que se constituiu a acumulação capitalista, leva 

a necessidade de exportação de capitais. 
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Nessa linha argumentativa, ressalta-se que o excedente produzido não é 

utilizado para melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora, pelo contrário a 

lógica é elevar os lucros através da exportação de capitais dos países centrais aos 

países periféricos, como no caso do Brasil, pois nos países periféricos os preços da 

terra são baixos e as matérias primas são fartas, além dos salários pagos serem 

muito inferiores. Assim, “cartéis, consórcios e trustes tendem a realizar a repartição 

econômica e política do mundo segundo seus interesses, entrelaçados com os 

monopólios do Estado [...]” (IAMAMOTO, 2015, p. 102). 

De tal modo, esses elementos contribuem para melhor compreensão da 

formação sócio-histórica brasileira e o desenvolvimento capitalista no país, sendo 

possível considerar e observar que a inserção do Brasil no processo mais amplo de 

desenvolvimento do capital se deu de forma dependente e subordinada aos ditames 

do capital em âmbito internacional. (FERNANDES, 2008a). 

No que se refere às particularidades do Estado Brasileiro, para pensar a 

política social e a relação com as classes sociais buscamos recuperar as 

contribuições de alguns dos principais expoentes do pensamento social brasileiro 

clássico. Com este legado, podemos ponderar a relação entre o processo de 

formação dependente do Estado brasileiro e as condições sociais contemporâneas, 

onde historicamente o Estado se apresentou de forma autoritária, mantendo o 

caráter assistencialista, paternalista e clientelista, através de medidas paliativas e 

fragmentadas, com pouca ou nenhuma participação social. Compreende-se ainda, 

que os elementos da dependência e do atraso estão fortemente imbricados com a 

hegemonia capitalista. 

Assim, uma análise mais particular sobre o desenvolvimento do Estado 

brasileiro e do padrão capitalista, nos leva a pensar que a economia primária que 

perdurou do século XVI ao XX, conserva traços marcantes que se constituem as 

bases das desigualdades sociais e econômicas. “As atividades econômicas voltadas 

ao mercado externo marca todo o clico da formação brasileira, enraizadas na 

colonização, no peso do regime do trabalho escravo e nas peculiaridades do 

desenvolvimento desigual e combinado” (IANNI, 2004, p. 54). O desenvolvimento do 

Estado brasileiro e das políticas sociais se constituiu no interior do processo de 

formação do capitalismo no país. 

Apenas para situar historicamente, remonta-se ao período da colonização 

para ressaltar que a economia no Brasil se processou estritamente para atender às 
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necessidades mercantis por meio da extração das matérias-primas, toda a 

organização da sociedade e da economia pautada para fora do país se constituiu 

através da exploração da mão-de-obra indígena e posteriormente dos milhões de 

negros africanos escravizados (PRADO JÚNIOR, 1999). 

Desde então, uma pequena minoria detinha os direitos da produção mercantil 

e de outro a grande massa de trabalhadores escravizados que forneciam os 

esforços para a produção viviam em condições miseráveis. Foram séculos de 

escravatura que fundou toda a produção material do país. Influenciou vastamente o 

conjunto da sociedade, grande parte da cultura, padrões, ideias, doutrinas, valores, 

ideologias determinadas por este período (PRADO JÚNIOR, 1999). 

A partir desta nova fase de organização, Fernandes (2008a) aprofunda esta 

questão: 

Desde que desapareceria a forma legal de expropriação colonial, os 
negócios de exportação e de importação tinham de ser organizados 
segundo critérios econômicos vigentes ao mercado mundial e a partir de 
dentro. Esse fenômeno se precipitara anteriormente, com a transferência da 
Corte Portuguesa, a abertura dos portos e a subsequência elevação do 
Brasil a reino (acontecimentos ocorridos entre 1808 e 1815). Mas ele 
sempre seria neutralizado, enquanto imperasse a “dominação portuguesa”. 
Só a emancipação política e a criação de um Estado nacional independente 
(datas de referência: de 7/9/1822 a 12/8/1934) fariam com que o fenômeno 
adquirisse plena vitalidade. (FERNANDES, 2008a, p. 25). 
 

 

Para as autoras Behring & Boschetti (2006), a realidade brasileira não 

acompanha o mesmo tempo histórico do capitalismo central. No Brasil escravista 

não houve uma radicalização das lutas sociais. A questão social já existente num 

país de natureza capitalista, com manifestações objetivas de pauperismo e 

inquietude se fazem presentes na realidade brasileira, mas com determinadas 

particularidades. Em especial após o fim da escravidão e com imensa dificuldade de 

incorporação dos escravos libertos ao mundo do trabalho, só se colocou como 

questão política a partir primeira década do século XX. 

 
(...). É interessante notar que a criação dos direitos sociais no Brasil resulta 
da luta de classes e expressa a correlação de forças predominante. Por um 
lado, os direitos sociais, sobretudo trabalhistas e previdenciário, são pautas 
de reivindicações dos movimentos e manifestações da classe trabalhadora. 
Por outro, representam a busca de legitimidade das classes dominantes em 
ambiente de restrição de direitos políticos e civis – como demonstra a 
expansão das políticas sociais no Brasil nos períodos de ditadura (1937- 
1945 e 1964-1984), que as instituem como tutela e favor: nada simbólico 
que a figura de Vargas como “o pai dos pobres”, nos anos 1930. A distância 
entre a definição dos direitos em lei e sua implementação real persiste até 
os dias de hoje. (...). (id. ibid. p. 79). 
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Com base nesses elementos, podemos ressaltar que os processos em cursos 

foram marcados pela ausência de compromissos das burguesias nacionais com os 

direitos sociais e com os extratos da classe operária no Brasil, atravessado pelas 

relações de trabalho, expressando um conjunto de lutas em defesa da cidadania, 

quais servem de base para as análises referentes à constituição da política social 

em nosso país. 

Para Iamamoto (2005), este processo é denso de conformismo e rebeldia, 

forjados frente às desigualdades sociais, expressando a consciência e luta pelo 

reconhecimento dos direitos sociais e políticos da classe trabalhadora. O embate 

político entre as classes romperam o domínio privado nas relações entre capital e 

trabalho colocando a “questão social” na esfera pública, exigindo a intervenção do 

Estado brasileiro para o reconhecimento de um conjunto de leis que estabelecem 

direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos, já no início das décadas de 1920 

a 1930. 

Especificamente no Brasil, a emergência de instituição categorial de direitos 

se deu pela primeira vez em 1888. Nos anos seguintes os funcionários da empresa 

nacional, os ferroviários e funcionários da marinha passam a ter direito a pensão e 

férias. Apontam ainda para a primeira legislação de assistência à infância, onde em 

1891 foi o trabalho infantil, “mas que jamais foi cumprida” (BEHRING; BOSCHETTI, 

2006, p. 80). 

No que se refere a esses aspectos, recuperamos as reflexões das autoras 

supracitadas para demarcar a aprovação da lei Eloy Chaves11, onde o acesso a 

respectivos direitos previdenciários, estrategicamente favorecia alguns segmentos 

de trabalhadores inseridos no processo de produção e circulação de mercadoria, 

naquela época ligada praticamente a monocultura do café destinada à exportação. 

Assim, na análise sobre o movimento dos processos históricos do país, Ianni 

(1984) nos fornece elementos para pensar a Revolução Burguesa no Brasil, iniciada 

exatamente neste cenário - Estado Oligárquico (1889-1930) e terá o seu desfecho 

com o golpe militar de 1964. O autor argumenta que o processo revolucionário 

burguês se firmou via repressão ou se esbarraram na intervenção conciliadora das 

elites para manutenção do poder à custa de pequenas concessões direcionadas à 

                                                

11 A lei Eloy Chaves, instituiu a obrigatoriedade de criação de Caixas de Aposentadoria e Pensão 
(CAPs) para algumas categorias estratégias de trabalhadores, a exemplo dos ferroviários e 
marítimos, dentre outros. (BHERING & BOSCHETTI, 2006, p 80). 
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classe trabalhadora. Nesse sentido, é importante sinalizar o caráter contraditório das 

políticas sociais que, ao mesmo tempo e pela mesma ação contempla a 

necessidade do capital de reprodução da força de trabalho e atende ainda que 

parcialmente as demandas da classe trabalhadora na reivindicação dos seus 

direitos, como mencionado anteriormente. 

Para Mazzeo (2015, p. 113), a modernização do Brasil em relação ao 

capitalismo mundial, se deu através da manutenção dos fundamentos coloniais de 

sua organização produtiva, onde a burguesia agroexportadora se articula com a 

burguesia industrial britânica. “Diferentemente dos processos bonapartistas 

clássicos há o processo brasileiro, não só a conciliação com estrutura produtiva 

colonial, mas também uma conciliação onde a burguesia brasileira abre mão do 

poder econômico para manter o político”. 

Para Fernandes (2008a), residiria nesse caráter de dependência e 

subalternidade de nossa formação social, o motivo por que não seguimos uma “via 

clássica” para a modernidade. Em outras palavras, a permanente posição de 

dependência no quadro do capitalismo internacional impediu de conhecermos uma 

revolução burguesa suficiente para engendrar em nosso país uma superestrutura 

política que o autor chama de “liberal-democracia”. 

Ao contrário da revolução burguesa “clássica”, a mudança das classes 

proprietárias rurais pelas novas classes burguesas empresário-industriais não 

exigirá, no Brasil, uma ruptura total do sistema, não apenas por razões genéticas, 

mas por razões estruturais. Aqui, passa-se uma crise nas relações externas com o 

resto do sistema, enquanto no modelo “clássico” a crise é na totalidade da economia 

e da sociedade (MAZZEO, 2015, p. 64). 

No caso da realidade brasileira, não só no período da autocracia burguesa, 

mas ao longo do seu processo histórico, percebem-se constantes processos de 

“revoluções passivas 12 , ou seja, as classes dominantes se antecipam para 

responder demandas das classes subalternas, que podem ter um caráter 

progressista ou restaurador. De suma importância destacar, também, o papel central 

que a ação do Estado teve na constituição do capitalismo brasileiro, que em sua 

                                                

12 O Cardemos do Cárcere - volume 05, Gramsci (2002) se preocupa em analisar o processo da 
Revolução Passiva na Itália no período do Rissorgimento, a partir das características deste período e 
a configuração da burguesia Italiana, denomina a revolução passiva como a transformação das 
estruturas políticas e institucionais sem processos sociais extremos. 
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atuação, integrada pelos setores dominantes, propunha ações que estabeleceram a 

superexploração do trabalho e a passivização das lutas sociais no Brasil. Além do 

fortalecimento das funções do Estado, tal processo de “revolução passiva” deixa à 

mostra o caráter antidemocrático de nossas elites. 

Notadamente, a revolução burguesa no Brasil se processa por meio da 

reestruturação do poder, através da conciliação dos interesses da velha oligarquia e 

da burguesia do comércio. Ou seja, a partir dessa junção de interesses em prol da 

manutenção da hegemonia, se materializou as bases da classe burguesa no Brasil. 

Assim, a revolução burguesa brasileira se constrói pela conservação e manutenção 

da forma de fazer política e instauração do aparelho estatal das oligarquias. 

Dessa forma, a burguesia industrial contará com o apoio dos trabalhadores 

urbanos para liquidar politicamente as antigas classes rurais.  

 
Essa aliança é não somente uma derivação da pressão das massas, mas 
uma necessidade para a burguesia industrial evitar que a economia, após 
os anos da guerra e com o boom dos preços do café e de outras matérias-
primas de origem agropecuária e extrativa, reverta à situação pré-anos 1930 
(OLIVEIRA, 2011, p. 63). 

  
A concepção do Estado Novo (1937-1945) ocorre aparelhada na construção 

do Estado Nacional desenvolvimentista e as políticas trabalhistas combinadas ao 

conservadorismo e autoritarismo, onde apesar de centralizar o poder no Estado, 

com algumas concessões aos anseios populares, a ampliação de suas funções 

ocorre em prol das classes dominantes privadas. 

Outro aspecto fundamental deste processo refere-se ao desenvolvimento e 

ampliação das funções do Estado na economia, atuando na regulamentação dos 

demais fatores. Além do trabalho, na fixação de preços, na distribuição de ganhos e 

perdas entre os grupos das classes capitalistas, ou seja, inicia a grande intervenção 

estatal nas relações econômicas do país, vislumbrando atender a ordem burguesa. 

Assim, o advento da industrialização se dá com maior magnitude, marcado 

pelas iniciativas estatais do capital estrangeiro e da ação nacional, passando da fase 

da produção de bens de produção, para adentrar realmente a esfera da produção 

industrial. A integração da economia nacional via interligações entre os sistemas de 

transportes e comunicações, possibilita a circulação, através do mercado interno de 

riquezas, produtos primários e industriais, o país continua dependendo 

significativamente da grande empresa agropecuária. 
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Oliveira (2011) coloca a seguinte reflexão para compreendermos esta nova 

conjuntura instaurada no Brasil moderno: 

 
(...). De outro lado, por seu subsetor de produtos destinados ao consumo 
interno, a agricultura deve suprir as necessidades das massas urbanas, 
para não elevar o custo da alimentação, principalmente e secundariamente 
o custo das matérias primas, e não obstaculizar, portanto, o processo de 
acumulação urbano industrial. Em torno desse ponto girará a estabilidade 
social do sistema e de sua realização dependerá a viabilidade do processo 
de acumulação pela empresa capitalista industrial, fundada numa ampla 
expansão do “exército industrial de reserva”. A solução do chamado 
“problema agrário” nos anos da “passagem” da economia de base agrário- 
exportadora para urbano-industrial é um ponto fundamental para a 
reprodução das condições da expansão capitalista. Ela é um complexo de 
soluções, cujas vertentes se apoiam no enorme contingente de mão-de- 
obra, na oferta elástica de terras e na viabilização do encontro desses dois 
fatores pela ação do Estado construindo a infraestrutura, principalmente a 
rede rodoviária. Ela é um complexo de soluções cujo denominador comum 
reside na permanente expansão horizontal da ocupação com baixíssimos 
coeficientes de capitalização e até sem nenhuma capitalização prévia: numa 
palavra, opera como uma sorte de “acumulação primitiva” (OLIVEIRA, 2011, 
p. 43). 

 

Nesta linha de análise, inferimos que a legislação trabalhista não interfere nas 

relações de produção agrária, conservando um modo de “acumulação primitiva”13 

extremamente adequada para a expansão global, onde o caráter expansivo do 

capitalismo industrial no Brasil, refuncionaliza os atributos do atraso pautado na 

superexploração do trabalho. 

A preservação desse modelo primitivo com as novas relações de produção se 

caracteriza de maneira elementar para o salto da urbanização. Pois contribuiu para o 

crescimento industrial, favorecendo o fornecimento maciço dos contingentes 

populacionais que iriam formar o “exército de reserva” das cidades. Tal fato redefiniu 

a relação capital-trabalho, favorecendo e ampliando o processo de acumulação 

industrial, viabilizando também os excedentes alimentícios para rebaixar o custo da 

reprodução da força de trabalho rural (OLIVEIRA, 2011). 

Assim, a agricultura cumpre um papel fundamental para expansão do capital, 

fornecendo a grande massa de mão-de-obra e gêneros alimentícios. Com isso, a 

expansão do capitalismo no Brasil se constituiu através da interlocução das novas 

                                                

13 A acumulação primitiva, analisada por Marx (1980), se processa na expulsão dos trabalhadores do 
campo e a expropriação dos seus meios de produção. A partir do século XV inicia- se a expulsão do 
campesinato de sua base fundiária, com a transformação das terras destinadas a lavoura em 
pastagens. O proletariado, assim transformado, que vinha para a cidade expulso do campo, não 
podia ser absorvido pela manufatura de forma tão rápida, assim como o enquadramento à condição 
de assalariado não foi fácil de ser aceita. 
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relações do arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo, um modo peculiar de 

gerenciar a exploração da força de trabalho para os fins de expansão. “Nas 

condições concretas descritas, o sistema caminhou inexoravelmente para uma 

concentração da renda, da propriedade e do poder” (OLIVEIRA, 2011, p. 64). 

A dinâmica deste processo consistiria em reproduzir e criar uma grande 

periferia, que predominassem padrões não capitalistas de relações de produção, 

para manter a sustentação e alimentação dos setores capitalistas. Porém, ao longo 

da história se configuraram na garantia de estruturas de dominação e reprodução do 

sistema. 

Behring & Boschetti (2006, p, 106) acentuam que dentro da agenda 

econômica, impulsionando as oligarquias agrárias e industriais, se assentou a 

regulamentação do trabalho e o enfrentamento a questão social, que até então era 

caso de polícia. Nesta dimensão, a era varguista combinou através de forte iniciativa 

política a regulamentação das relações de trabalho, com intuito de “transformar a 

luta de classes em colaboração das classes”. Assim, em 1943 criou-se a carteira 

assinada, inspirada na “Carta del lavoro” de Mussolinni, com caráter extremamente 

fragmentado e seletivo, tinha certos direitos quem trabalhava de carteira assinada, 

longe de uma perspectiva universalizante de direitos. 

Nesta configuração, a partir da Constituição de 1937, o Estado começou a 

expandir suas ações para a área social. Na área da saúde, em 1937 foi criado o 

Departamento Nacional de Saúde, contendo dois eixos centrais no que se refere a 

ampliação nesta área: a saúde pública, desenvolvida por meio de campanhas 

sanitárias e a medicina previdenciária, que era atrelada aos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAP) e para algumas categorias profissionais que 

possuíam acesso. Como também passou a existir a saúde privada e filantrópica, no 

que tange ao atendimento médico-hospitalar (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

Em relação, à assistência social em 1942 foi criada a Legião Brasileira de 

Assistência Social (LBA), instituição de caráter filantrópico14, com a finalidade de 

prestar atendimento aos familiares das pracinhas envolvidas na Segunda Guerra. 

Trata-se de um serviço coordenado pela primeira-dama, e articulado com uma rede 

                                                
14 Embora sua natureza jurídica não seja oriunda do Estado, e sim de caráter filantrópico, grande 
parte da sustentação econômica da LBA originava-se dos cofres públicos do Estado brasileiro. 
Importa ressaltar que, nesse período histórico, a LBA era a única referência de assistência social no 
Brasil. 
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de instituições privada, marcada pelos traços de seletividade, assistencialismo, 

tutela, favor e clientelismo (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). Aqui reside o embrião do 

que virá a se transformar em política pública de Assistência Social, que realizava 

atendimento de forma assistemática para os segmentos mais empobrecidos da 

classe trabalhadora. 

Neste rumo de análise podemos inferir que o Estado exercia papel 

fundamental neste processo, determinando quem eram os sujeitos considerados 

como cidadãos. Logo, a maioria da população não possuía regulamentação 

profissional, denominados de “pré-cidadãos”, excluídos do acesso aos benefícios. 

Em face desse quadro, as massas populares reconhecidas como “não-cidadãos”, 

buscavam  recursos nos aparelhos assistenciais, formados pelas entidades como 

a LBA e outras as organizações filantrópicas de cunho laico e religioso15. 

Esse argumento fica claro nas análises de Teixeira (apud YAZBEK, 1996, p. 

50), ao apresentar a noção de “cidadania invertida”, a partir da natureza 

compensatória e punitiva de medidas assistenciais que submetem os „assistidos‟ a 

rituais comprobatórios de sua condição de carência e miséria. Sendo possível 

apreender que as expressões contemporâneas da assistência social se constroem 

com particularidades que se manifestam na realidade brasileira entre o arcaico e o 

moderno: se por um lado temos uma política com tonalidades democráticas, ainda 

hoje se é exigido através da nova nomenclatura de “condicionalidades”, que o 

usuário comprove sua condição de carência e miséria. 

Para a autora supracitada, nesta condição política o indivíduo entra em 

relação com o Estado no momento em que se reconhece como um não-cidadão. “É 

pelo reconhecimento de sua incapacidade de exercer a condição de cidadão que o 

indivíduo recorre à assistência social, e como necessitado, estabelece com o Estado 

uma relação de beneficiário, uma relação de cidadania invertida”. 

                                                

15 O conceito de “cidadania regulada” de Wanderlei Guilherme dos Santos (1987), contribui para 
entender o desenho da política social no Brasil. Para o autor, as raízes deste conceito encontram-se, 
não em um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação social, e que ademais, 
tal sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Ou seja, são cidadãos todos 
aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações 
reconhecidas e definidas em lei. Sendo assim, a extensão da cidadania se faz, pois, via 
regulamentação das profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante ampliação do espaço 
dos direitos associados a estas profissões, antes que por expansão dos valores inerentes ao conceito 
de membro da comunidade. A cidadania está embutida na profissão e os direitos do cidadão 
restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei. 
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Dessa maneira, podemos assinalar o caráter fragmentado do formato dos 

direitos sociais no Brasil, onde a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ocorreu 

somente em 1943. Já a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), 

se deu apenas em 1960, período que configurou a gestão estatal da força de 

trabalho e abarcou as políticas sociais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

Com a expansão e o desenvolvimento do capitalismo monopolista, a partir da 

ampliação das funções do Estado brasileiro, intensificam-se as funções de zelar pelo 

controle e disciplinamento da classe trabalhadora dentro do ideário 

desenvolvimentista da economia, tarefas repassadas as instituições assistenciais. 

“Tais instituições passam a desempenhar funções políticas, econômicas e 

ideológicas vitais para a manutenção da classe dominante” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 324). Para tanto, o desenvolvimento do Estado brasileiro se 

assenta através do plano nacional de execução, com a defesa de acelerar o 

desenvolvimento para a solução dos grandes problemas e a inclusão do país no 

centro dos países desenvolvidos.  

Na primeira fase que abrange o período dos anos 1930 a 1943, o Estado 

denominado Populista, se coloca mais conservador, regulando a produção e 

preservando certos níveis de renda e emprego, marcado por uma densa produção 

legislativa no campo previdenciário, trabalhista e sindical, com ênfase na política do 

trabalho acrescida de algumas medidas de políticas de saúde e de educação. Na 

segunda fase (1966 a 1971), o Estado se configura mais reformista, ingressando nas 

diversas áreas da economia, em prol da acumulação e criação da riqueza, com 

radical transformação no quadro institucional e financeiro do perfil da política social. 

Ao refletir sobre o padrão desenvolvimentista, Oliveira (2011) comenta que 

não se trata de uma cadeia de evolução, passando por etapas para alcançar o pleno 

desenvolvimento econômico, desmantelando o etapismo e centra sua crítica aos 

cepalinos e aos teóricos do desenvolvimentismo. Explicita que se trata de uma 

singularidade histórica, a forma de desenvolvimento nas ex-colônias transformadas 

em periferias, com a função de manter elementos para a acumulação de capital. Na 

argumentação do autor: 

 
Uma produção da dependência pela conjunção de lugar na divisão 
internacional do trabalho capitalista e articulação dos interesses internos. 
Por isso mesmo, havia uma abertura a partir da luta interna das classes, 
articulada com uma mudança na divisão internacional do trabalho 
capitalista. (OLIVEIRA, 2011, p. 127). 
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O Brasil passa a ocupar a posição de capitalismo dependente e periférico, 

que combina as estruturas do arcaico ao moderno para expandir-se. Oliveira (2011) 

comparou a formação social e econômica brasileira ao Ornitorrinco, pois guarda 

profundas aberrações, culminando nas expressivas desigualdades entre a produção 

da riqueza sob a concentração da miséria. 

Nesta linha de análise, Fernandes (2008a, p. 54) estabelece a crítica ao 

desenvolvimento econômico com a denominação do subdesenvolvimento 

econômico e a relação com as classes sociais, e coloca a seguinte reflexão: 
 
O subdesenvolvimento engendra, através do capitalismo dependente, 
interesses econômicos e vínculos morais que lançam suas raízes nas 
conexões da organização econômica e social das sociedades 
subdesenvolvidas com as sociedades avançadas. 

 

Apesar da formação de uma economia capitalista dependente, podemos 

compreender que o Brasil não se insere de forma autônoma, pois as articulações se 

dão em nível de interlocução aos interesses lucrativos do capital, mantém-se 

associado ao capital externo, à expansão do capitalismo internacional, neste quadro 

já operado pelos grandes monopólios imperialistas. “O subdesenvolvimento não é 

um estado produzido e mantido a partir de dentro, mas gerado, condicionado e 

regulado a partir de fora, por fatores estruturais e de conjuntura do mercado 

mundial” (FERNANDES, 2008a, p. 55). 

Para este autor supracitado, no período da década de 1950 e início dos anos 

1960, estava em curso o capitalismo monopolista, que vislumbrava alavancar a 

industrialização do país. Todavia, as elites dominantes do setor industrial além de 

articularem aos setores tradicionais, foram submetidas aos ditames da economia 

dos países centrais. Desse modo, o desenvolvimento do capitalismo monopolista 

brasileiro manteve sua estrutura histórica nos moldes de dependência e 

funcionalidade em relação ao grande capital internacional, criando novas formas 

perversas de subdesenvolvimento que, por sua vez, acarretaram “maiores 

desequilíbrios econômicos na base dos antagonismos de classes [...]” 

(FERNANDES, 1981, p. 277.). 

As autoras Behring & Boschetti (2006) assinalam que este período foi 

demarcado pela lenta expansão dos direitos sociais, se colocando ainda mais 

fragmentado e cooperativista que na era varguista, com profundos impactos para a 

ampliação da política social no país. 
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Por outro lado, Ianni (1984) aponta que este cenário também foi palco de 

grandes conquistas democráticas. A sociedade brasileira instituiu sindicatos, 

partidos políticos, organizações estudantis, que culminaram em grandes movimentos 

sociais em 1963, com bandeiras de reformas frente às profundas desigualdades e 

condição de miséria vivenciada pela maioria da população, rechaçando a promessa 

do Brasil moderno. As massas começaram a adquirir consciência de classe, o 

Estado se viu a mercê das pressões populares e adquiriu novos contornos frente 

aos anseios dos movimentos populares. 

Todavia, neste quadro contraditório de avanços e recuos, a burguesia agrária 

e industrial se aliou aos interesses do grande capital internacional para apoiar o 

golpe militar, optando por um capitalismo dependente que aguçou ainda mais as 

contradições de classes, onde o operariado urbano, rural e campesinato vivenciaram 

a maior repressão e compressão salarial da história brasileira. Ianni (1984) reforça o 

papel do Estado exercido de modo extremamente autoritário, ditatorial e até mesmo 

“fascista”. 

De acordo com Netto (2008, p.28), 

 
O Estado erguido no pós-64 tem por funcionalidade assegurar a reprodução 
do desenvolvimento dependente e associado, assumindo, quando intervém 
diretamente na economia, o papel de repassador de renda para os 
monopólios, e politicamente mediando os conflitos setoriais e intersetoriais 
em benefício estratégico das corporações transnacionais na medida em que 
o capital nativo ou está coordenado com elas ou com elas não pode 
competir (e não é infrequente que a coordenação se dê também por 
incapacidade de competir). 

 

O Estado autocrático burguês, instalado a partir de 1964 conduziu um modelo 

de “modernização conservadora”, beneficiando grupos nacionais específicos e o 

grande capital internacional, “reconfigurando neste processo a questão social, que 

passa a ser enfrentada num mix de repressão e assistência, tendo em vista manter 

sob o controle as forças do trabalho que despontavam. Neste quadro, houve um 

forte incremento da política social brasileira” (BHERING & BOSCHETTI, 2006, p 

136). 

As argumentações de Oliveira (2011) ampliam essa linha de raciocínio ao 

apresentar a seguinte reflexão: 

 
O golpe de Estado de 1964, contemporâneo dos outros na maioria dos 
países latino-americanos, derrotou a possibilidade aberta. A longa ditadura 
militar de 1964 a 1984 prosseguiu, agora nitidamente, com a “via 
prussiana”: fortíssima repressão política, mão-de-ferro sobre os sindicatos, 



37 

coerção estatal no mais alto grau, aumentando a presença de empresas 
estatais numa proporção com que nenhum nacionalista do período anterior 
havia sonhado, abertura ao capital estrangeiro, industrialização à “marcha 
forçada” – a expressão é de Antônio Barros de Castro –, e nenhum esforço 
para liquidar com o patrimonialismo nem resolver o agudo problema do 
financiamento interno da expansão do capital, que já havia se mostrado 
como o calcanhar-de-aquiles da anterior configuração de forças. O 
endividamento externo apareceu então como a “solução”, e por esse lado 
abriu as portas à financeirização da economia e das contas do Estado 
brasileiro, que ficou patente no último governo militar da ditadura, sob o 
mesmo czar das finanças que havia imperado no período do “milagre” 
brasileiro, que, talvez por ter Antônio no nome, fosse considerado milagreiro. 
(p.132). 

 

Ao analisar o período do militarismo no Brasil, Ianni (2004) sustenta que, além 

de adotar uma série de transformações no cenário brasileiro, adotou intervenções 

políticas de cunho social, cultural, econômico que aceleram o processo de expansão 

do capitalismo no Brasil, redimensionando o desenvolvimento das forças produtivas 

e da produção capitalista, ampliando as contradições entre as classes sociais, sob o 

lema da segurança e desenvolvimento. 

Neste quadro, cabe ainda explicitar o papel fundamental das burguesias 

nacionais e estrangeiras no bloco do poder através da intervenção Estatal, 

instaurando o militarismo com o vislumbre de manter a ordem e o desenvolvimento 

do progresso, disseminando a luta de classes. “Sob o militarismo, o Estado está 

posto a serviço da grande burguesia, da acumulação capitalista em larga escala” 

(IANNI, 2004, p. 292). 

Faleiros (apud BERING & BOSCHETTI, 2006, p. 136), chama atenção para 

as características da política social no cenário de perda de liberdades, censuras, 

prisão e torturas, reforçando que o bloco “militar-tecnocrático-empresarial buscou 

adesão e legitimidade por meio da expansão e modernização de políticas sociais. ” 

Destaca os processos de unificação, uniformização e centralização da Previdência 

Social, retirando da gestão dos trabalhadores e passando a ser tratada como 

questão técnica atuarial. Deu-se ainda, a ampliação para os trabalhadores rurais, 

jogadores de futebol, autônomos e ambulantes. Sendo criada a renda mensal 

vitalícia para idosos pobres, no valor de meio salário mínimo para aqueles que 

tivessem contribuído ao menos um ano com a previdência. Neste cenário, foram 

criados os Ministérios da Previdência Social e da Assistência Social, sendo 

incorporada a LBA, a Fundação Nacional para o Bem-estar do Menor, a Central de 

Medicamentos e a empresa de processamento de dados da Previdência Social. 
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Contudo, as autoras Behring & Boschetti (2006) explicitam que além dos 

mecanismos de institucionalização da previdência, da saúde e com muito menor 

importância da assistência social que era conveniada pelos serviços prestados pela 

LBA, o Estado ditatorial impulsionou a política nacional de habitação, criando o 

Banco Nacional de Habitação (BNH). O anseio era seguir as bases das políticas 

Keynesianas, pautadas nos países do capitalismo central. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que as políticas públicas de caráter restrito 

buscavam a legitimidade, abria-se espaço para o caráter privado da saúde, 

educação e previdência, configurando o caráter dual de acesso às políticas sociais, 

ou seja, para “quem pode e para quem não pode pagar” (BEHRING; BOSCHETTI, 

2006, p. 137). 

Durante o longo período de Estado ditatorial e ampliação das bases de 

acumulação capitalista frente à internacionalização do capital financeiro – cenário 

que estagnou politicamente a classe trabalhadora, na qual se encontrava mais 

fortalecida anteriormente ao golpe, e a burguesia que sempre esteve temerosa à 

manifestação da classe trabalhadora – pode-se dizer que a partir de 1970, eclodiram 

significativos movimentos sindicais e sociais, que ganharam contornos mais intensos 

a partir da década 1980. Ianni (2004, p.303) nos revela que a crise do Estado 

ditatorial é “bem a crise da contrarrevolução burguesa”. 

 
O que está em questão é o recuo de contrarrevolução burguesa. Para não 
ceder nada de substancial aos trabalhadores da cidade e do campo – 
operários e camponeses, a burguesia que instituiu e orienta a ditadura 
busca a “distensão” política, a “abertura democrática controlada, a 
democracia forte”. Modificar alguma coisa para que nada se transforme. 
Diante da crescente força política de classe operária, campesinato, setores 
da classe média (empregados, funcionários, estudantes, intelectuais e 
outros), o bloco do poder promove reformas sem qualquer profundidade 
(IANNI, 2004, p. 305). 

  

No cenário internacional, já estava em curso uma reação burguesa à crise de 

1970. No Brasil e no restante da América Latina, “tem-se um aprofundamento das 

dificuldades de formulação de políticas econômicas de impacto nos investimentos e 

na redistribuição de renda” (BEHRING, 2008, p.131). A busca por saldos comerciais 

para cobrir a dívida, priorizando as exportações, provocou uma profunda recessão, 

que atingiu os países de forma desigual, tendo como variáveis sua inserção no 

mercado mundial e situação interna. A estagnação econômica toma conta do país, 

fazendo cair os índices de crescimento e aumentando o valor da dívida nacional. 



39 

Quando a industrialização se tornou completa no processo de expansão do 

capital e a ditadura militar coloca seus limites – período em que poderia vislumbrar a 

retomada da redemocratização no país – a crise da dívida externa se instaurou em 

consequência das políticas de ajustes neoliberais adotadas pelo capitalismo central. 

Embora o Brasil tenha mostrado sinais da crise somente a partir de 1990, seus 

impactos foram significativos atingindo a industrialização e submetendo o país à 

dinâmica da acumulação de capital sob a financeirização da riqueza. 

O país ingressou na década de 1980, com uma enorme expansão de seu 

endividamento externo, provocado pela elevação das taxas de juros no mercado 

internacional, o que fez com que esta década fosse caracterizada como uma 

“década perdida” do ponto de vista econômico. Conforme afirma Tavares (apud 

BEHRING, 2008), as políticas de estabilização no Brasil nos anos 1980 tiveram 

pouca capacidade de reverter à crise do início da década. 

Segundo Tavares & Fiori (apud BEHRING, 2008), no final da década de 1980 

o país estava com uma situação econômica próxima a hiperinflação, mesmo com as 

medidas de ajuste fiscal permanentes. Conforme menciona Behring (2008), a partir 

década de 1980, delineou-se o sentido neoliberal do ajuste estrutural capitalista, na 

periferia do mundo e, particularmente no Brasil. 

Em meados da década de 1980, ocorre a montagem de um pacote 

emergencial de assistência, que envolvia empréstimos provenientes de Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que fizeram com que a política econômica brasileira 

passasse a depender diretamente do endosso moral do FMI, que então apresentou 

aos dirigentes do país um programa de estabilidade. 

Contudo, a década de 1980 no Brasil foi marcada por um processo de 

democratização política e de ampliação das lutas por direitos sociais, que se 

desenvolveu concomitantemente à instauração de uma grande “crise”, expressa pela 

recessão econômica, desemprego e pelo agravamento da deterioração das 

condições de vida de grande parte da população. 

Nesta conjuntura, os anos 1980 marcaram também as formulações das 

políticas sociais brasileiras, que tiveram mais impactos e ganharam impulso, após o 

processo de transição política desencadeado em um contexto de agravamento das 

manifestações da questão social 16  e crise econômica. Entretanto, sempre 

                                                
16

 Segundo Iamamoto (2005, p. 27), a Questão Social pode ser definida como “o conjunto das 
expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum: a 
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mantiveram um caráter assistencialista, paternalista e clientelista, no qual o Estado, 

através de medidas paliativas e fragmentadas, intervém nas expressões da questão 

social, com foco principal de manter a ordem social. 

O Brasil vivenciou na década de 1980, o protagonismo dos movimentos 

sociais que contribuiu para o avanço na legislação brasileira no que se refere aos 

direitos sociais. A Constituição Federal de 1988 fundamenta-se no paradigma da 

equidade e direitos sociais universais. Consolidou conquistas e ampliou os direitos 

nos campos da educação, saúde, assistência social, previdência social, etc. Pela 

primeira vez na história brasileira, a política social teve grande amparo em uma 

Constituição, pela reorganização da classe trabalhadora, pelas mobilizações 

expressivas dos movimentos sociais dentre outros segmentos políticos. 

Porém, Behring & Boschetti (2006) salientam que apesar das importantes 

conquistas da Constituição Federal de 1988, os anos 1990 até os dias de hoje têm 

sido de contrarreforma do Estado, de obstaculização e redirecionamento das 

conquistas de 1988. Ao analisar o Estado brasileiro, as autoras assinalam que a 

trajetória das políticas sociais brasileiras está profundamente conectada com a 

política econômica monetarista e de duro ajuste fiscal, guiada pelos organismos 

multilaterais, seguindo os caminhos das privatizações, da focalização, seletividade, 

políticas de pobre para pobre, vistas como desconcentração e desresponsabilização 

do Estado, levando os sujeitos a se virarem no mercado, pela lógica da compra e 

venda, não pelo acesso aos direitos universais. 

Em síntese, Oliveira (2011) chama atenção para o padrão de 

desenvolvimento capitalista instaurado no país e explicita que o capitalismo 

contemporâneo marcado pelo capital financeiro comandado pelas relações 

internacionais, cria um limite invisível que só a política pode controlar e na 

contradição desta relação a elimina ao mesmo tempo. Em outras palavras, o Brasil 

complexificou seu processo de acumulação e os governos estão subordinados a 

organização da economia, presididas pelos organismos mundiais, onde as 

desigualdades econômicas e sociais se produzem no controle dos mercados. 

 

 

                                                                                                                                                   
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos se mantém privada”. 
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1.2. Transformações societárias e as contrarreformas do Estado Brasileiro: 

Considerações Analíticas 

 

Conforme as argumentações já destacadas neste texto, o capitalismo tem no 

domínio e controle da classe trabalhadora sua engrenagem essencial para 

acumulação capitalista, a partir da apropriação do seu produto e meios de produção. 

Especificamente neste sistema do capital, as relações sociais se fundam na 

exploração do trabalho e na reprodução permanente da desigualdade social. 

Para apreender as especificidades das contrarreformas do Estado Brasileiro, 

se faz essencial recuperar as transformações societárias experimentadas pelo 

capitalismo central, que alicerçam a reorganização dos processos de acumulação 

capitalista frente à crise estrutural do capital na cena contemporânea. Notadamente, 

essas transformações estão dialeticamente imbricadas à reorganização das funções 

do Estado e os impactos para política social, como em todas as dimensões das 

relações sociais. 

De fato, mundialmente, o capitalismo no Segundo Pós-Guerra17 viveu seus 

“anos de ouro”, período no qual a economia passou por grande expansão 

econômica, marcado pela acumulação do capital industrial, organizado pela gestão 

da força de trabalho, com base na produção fordista/taylorista, que resultavam em 

lucro e produtividade, modelo de produção em série e consumo em massa. 

Nesta linha, cabe indicar que o modelo produtivo que marcou este período, 

originou-se a figura de Henry Ford na indústria de automóvel. Gounet (1999), ao 

realizar um minucioso estudo acerca das interferências do fordismo/taylorismo na 

indústria automobilística, assinala os seus reflexos na organização capitalista, 

destacando a indústria automobilística como pioneira na organização da produção, 

representando boa parte da geração de emprego e produção nacional, visto que a 

produção de automóvel exige uma tecnologia avançada, com grande peso na 

economia, de fundamental importância para compreender a participação do Estado 

e suas políticas anticíclicas que impulsionaram o crescimento econômico. 

                                                
17 A segunda Guerra Mundial ocorreu no período 1939-1945. A crise gerada pelo sistema capitalista, 
de grande recessão, estagnação, aumento da miséria e do desemprego, coloca novamente os países 
desenvolvidos na luta por novos mercados e matérias-primas levando o cenário mundial a sua 
Segunda Guerra Mundial. 
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Behring & Boschetti (2006), reforçam que o fordismo trouxe uma nova 

perspectiva de reprodução da força de trabalho, ao combinar produção e consumo 

em massa como via de sustentação do capitalismo, e produziu uma nova política de 

gerenciamento do trabalho, implicando no controle sobre todos os aspectos da vida 

social dos trabalhadores. 

Assim, esse período foi marcado por uma fase de ampliação da intervenção 

do Estado, com a consolidação do Welfare State18, que propiciou a constituição dos 

sistemas de Seguridade Social, devido à expansão do capitalismo e das políticas de 

pleno emprego. A síntese de Antunes (1999) nos dá uma ideia desse quadro sócio-

histórico. 

 
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo passou por três 
décadas de grande desenvolvimento econômico, no qual apresentava 
resultados econômicos nunca antes vistos. Nessa época a produção se 
assentava sobre o padrão de acumulação taylorista-fordista que se baseava 
na produção em massa e em série de mercadorias. Tal produção se 
estruturava de forma mais homogeneizada e enormemente verticalizada, 
sendo que grande parte da produção necessária era realizada internamente 
buscando reduzir o tempo e aumentar o ritmo de trabalho e combater o 
“desperdício”, a fim de intensificar as formas de exploração (ANTUNES, 
1999, p.36-37). 

  

É neste contexto que se presencia uma maior intervenção do Estado na 

economia. Como consequência desse processo tem-se “a emergência de um 

capitalismo reformado, tanto no âmbito nacional quanto internacional, no âmbito 

internacional estabelecia uma nova ordem mundial e no âmbito nacional, 

testemunhava a emergência do Estado de bem-estar social” (IMBIRIBA, 2016, p.73). 

Neste período, o Estado de regulação Keynesiana19 canalizou fundo público 

para financiamento do capital e reprodução da força de trabalho, possibilitando 

avanço de certas conquistas no que diz respeito aos direitos sociais, implicando na 

                                                
18 (...) 1) responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de 
um conjunto de ações em três direções: regulação da economia de mercado a fim de manter elevado 
nível de emprego; prestação pública de serviços sociais universais, como educação, segurança 
social, assistência médica e habitação; e um conjunto de serviços sociais pessoais; 2) universalidade 
dos serviços sociais; e 3) implantação de uma “rede de segurança” de serviços de assistência social 
(BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p.94). 
 

19  [...] elevar a demanda global, antes de evitar a crise, vai amortecê-la através de alguns 
mecanismos, que seriam impensáveis pela burguesia liberal stricto sensu. São eles: a planificação 
indicativa da economia, na perspectiva de evitar os riscos das amplas flutuações periódicas; a 
intervenção na relação capital/trabalho através da política salarial e do “controle de preços”; a 
distribuição de subsídios; a política fiscal; a oferta de créditos combinada a uma política de juros; e as 
políticas sociais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p.85-86). 
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melhoria da qualidade de vida das classes trabalhadoras, mas também o aumento 

da sua capacidade de consumo, de modo a equilibrar a lógica da ordem do capital. 

Behring & Bhoschetti (2006) acentuam que a junção do Keynesianismo ao 

pacto fordista, representou mais que uma mudança nas formas da produção, com a 

introdução de uma linha de montagem e eletricidade, mas, sobretudo uma forma de 

regulação das relações sociais, a partir de condições políticas. 

Este cenário demandou maior intervenção do Estado nas políticas públicas. 

Iamamoto (2005) chama atenção para a execução em formas de salários indiretos 

via políticas sociais, desenvolvendo um conjunto de serviços sociais e 

disponibilizando parte da renda monetária para que a população conseguisse 

consumir em massa. 

O sistema Bretton Woods possibilitou a emergência de regras, instituições e 

procedimentos com vista à regulação político-econômica internacional. Entre as 

instituições que ali obtiveram as condições necessárias à sua viabilização, a mais 

importante foi a Organização das Nações Unidas (ONU) e, sob seus auspícios, 

foram criados o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Instituições que se tornaram operacionais 

em 1946. 

 
Aparentemente, o taylorismo-fordismo e o keynesianismo, feitos um para o 
outro, consolidariam o “capitalismo democrático”: a produção em larga 
escala encontraria um mercado em expansão infinita e a intervenção 
reguladora do Estado haveria de controlar as crises. Anunciava-se um 
capitalismo sem contradições, apenas conflitivo- mas no quadro de 
conflitos que seriam resolvidos à base do consenso, capaz de ser 
construído mediante os mecanismos da democracia representativa 
(NETTO; BRAZ, 2007, p. 212). 
 
 

No que diz respeito ao período fordista-keynesiano, houve uma tendência a 

se pensar que a sociedade do capital encontrou sua “forma mais adequada e 

humanizada” de gestão, sem considerar as crises cíclicas resultantes das próprias 

tensões internas desse modo de produção. Tanto que a partir dos anos 1970, a 

economia mundial entrou numa grande recessão e o capital numa fase de 

reestruturação produtiva. 

De acordo com as análises de diversos autores, pode-se dizer que as crises 

do capitalismo são cíclicas, devido à lei da queda tendencial da taxa de lucro e, o 

capitalista, no intuito de retomar os índices de lucro do período anterior, se rearticula 

e (re)cria novos processos produtivos que irão colocar o capitalismo em uma nova 
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fase de expansão 20 . Por outro lado, as crises afetam diretamente a classe 

trabalhadora, que não possui controle sobre os meios de produção. 

A crise no padrão de acumulação Fordista de regulação Keynesiana provoca 

o redimensionamento das relações de poder no mundo capitalista. Harvey (2007, 

p.140) chama atenção para um novo modelo de produção que predomina nesse 

contexto de alterações, denominado de Acumulação Flexível. Marcado pelo 

confronto direto com a rigidez do Fordismo, ela se apoia “na flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo”. 

De um modo geral, a crise do padrão de acumulação taylorista/fordista e da 

regulação Keynesiana da economia, inerente à dinâmica da produção capitalista, 

tornou-se mais evidente a partir da década de 1970, no momento em que a 

economia global apresentou sinais de estagnação, acompanhada de uma forte onda 

inflacionária e da intensificação da competição internacional visto que a Europa 

Ocidental e o Japão, seguidos pelos países recém-industrializados, colocaram em 

xeque a hegemonia estadunidense no contexto do fordismo, chegando a 

“desmantelar” o acordo de Bretton Woods e de produzir a desvalorização do dólar. 

(HARVEY, 2007, p. 135). 

Ao realizar estudos sobre esse contexto de crise no período pós-70, Harvey 

(2007) sugere que a busca desenfreada para recuperar os lucros, desencadeou uma 

acentuada corrida por novos mercados estimulando a competitividade 

intercapitalista, que requer uma reestruturação no padrão de produção. As principais 

medidas de resposta à crise se fundamentam na reestruturação produtiva, na 

flexibilização das relações trabalhistas, na implementação do ideário neoliberal e na 

financeirização da economia. 

A ofensiva neoliberal e a reestruturação produtiva radicalizam o quadro de 

intensificação de exploração da força de trabalho. Presenciou-se, nesse contexto, o 

declínio do Welfare State nos padrões clássicos que assumiu basicamente entre o 

final da Segunda Guerra e o início dos anos 1980. E, o capital entrou em uma fase 

                                                
20

 Evidencia-se que chegou o momento de uma crise dessa natureza, quando se ampliam e se 
aprofundam a contradição e a oposição, entrechocando-se, de um lado, as relações de distribuição, 
portanto determinada configuração histórica das correspondentes relações de produção, e, do outro, 
as forças produtivas, a capacidade de produção e o desenvolvimento dos elementos propulsores. 
Entram, então, em conflito o desenvolvimento material da produção e a forma social dela (MARX, 
1980, p. 1011). 
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ofensiva política e econômica, trazendo alterações no Estado e no trato com as 

políticas sociais.  

Harvey (2007) dialoga nesta direção destacando que, diante das 

transformações, o Estado ocupa o papel de regulador das atividades do capital 

coorporativo no interesse da nação no que se refere à manutenção do padrão de 

acumulação de capital. É forçado ao mesmo tempo, também no interesse da nação, 

a criar bom clima de negócios para atrair o capital financeiro, não demonstrando 

nenhum tipo de interesse com o âmbito social. 

Chesnais (1996) produz um intenso e detalhado estudo acerca do curso do 

capitalismo e suas contradições. Segundo ele, a dinâmica própria de acumulação e 

produção riqueza a partir da combinação de formas de exploração do trabalho 

humano em determinados momentos da história, desenvolveram um novo conjunto 

de relações internacionais e internas, e configuram um sistema que moldam a vida 

social, não apenas no plano econômico, mas em todas as suas dimensões. Como 

fator predominante da mundialização do capital, o autor ressalta a centralidade do 

capital financeiro no que concerne à acumulação capitalista. Ao tratar da 

mundialização do capital, traz elementos fundamentais para pensar a posição do 

Brasil: 

 
(...). A mundialização do capital e a pretensão do capital financeiro de 
dominar o movimento do capital em sua totalidade não apagam a existência 
dos Estados nacionais. Esses processos, no entanto, acentuam os fatores 
de hierarquização entre os países, ao mesmo tempo que redesenham sua 
configuração. O abismo que separa os países participantes, mesmo que 
marginalmente, da dominação econômica e política do capital monetário 
rentista, daqueles que sofrem essa dominação, alargou-se ainda mais. Mas 
a mundialização também foi acompanhada de modificações nas relações 
políticas, agora entendidas como relações internas às burguesias 
imperialistas. (CHESNAIS, 1996, p. 19). 
 

Desse modo, conferimos que é específico da organização capitalista 

apresentar a economia e a política dissociadas, porém a mundialização do capital 

recoloca as contradições no âmbito econômico e político, quais são fortemente 

imbricados. “a mundialização capitalista somente pôde alcançar os níveis atuais, e 

somente poderá seguir avançando, ao estar apoiada no Estado-nação” (OSÓRIO, 

2014, p. 200). 

Dessa maneira, o mesmo autor reforça que a mundialização demarca a 

capacidade do capital operar de modo intensivo e extensivo em todo globo, para 
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tanto redefine o plano político, redirecionando o exercício desigual da soberania no 

sistema mundial, com isso o Estado-Nação se apresenta como peça fundamental. 

Em suma, o capitalismo financeiro permite ao capital portador de juros ao se 

expandir para lógica Estatal, os títulos da dívida pública passa ser elemento central, 

permitindo a apropriação de parte do trabalho excedente “constituído em forma de 

políticas sociais e ainda, por meio do crédito, se aproprie do trabalho necessário ao 

inserir a classe trabalhadora no circuito das finanças à custa do seu endividamento e 

também por meio dos fundos de pensão que operam com os rendimentos da classe 

trabalhadora para capitalização no mercado financeiro” (SILVA, 2012, p.219). 

Assim, o desenvolvimento do capitalismo financeiro tem na nova fase da 

mundialização do capital o avanço do sistema financeiro, ao se ampliar para a lógica 

do Estado. Denotando, que a conexão fundamental desse processo está pautada na 

difusão da ideologia neoliberal21, vislumbrando propagar o processo de dominação 

global das classes capitalistas, busca romper com todos os obstáculos 

sociopolíticos, no anseio de obter a liberdade de mercado. 

 
(...). De fato, para manter-se como modo hegemônico de organização 
econômica, política e social, num mundo tão inseguro e cujo sentido não 
se orienta para o atendimento das necessidades sociais da maioria das 
pessoas, mas para a rentabilidade do capital, arautos do neoliberalismo 
desencadearam inúmeras estratégias ideológicas e culturais. Dessa forma, 
buscaram construir uma falsa consciência, a partir da difusão de uma visão 
de mundo conservadora da ordem existente, segundo a qual o mercado é 
a grande utopia. Tais estratégias têm sido bastante eficazes para garantir o 
consentimento de amplos segmentos e evitar uma radicalização da luta de 
classes. Para as expressões mais radicalizadas de demandas e 
insatisfações, restam o isolamento político e a coerção violenta. 
(BHERING, 2008, p, 65). 

 
Portanto, o neoliberalismo potencializa os processos de valorização da 

mercadoria, ocultando os processos de exploração e dominação intrínsecos da 

sociabilidade regida pela lógica de acumulação Capitalista. Behring (2008) acentua 

que a questão central que reina neste cenário, é de uma nova ordem que todos 

devem se integrar, sendo inevitável se adaptar a ela. Para autora, estes elementos 

                                                
21 As ideias neoliberais foram construídas nos anos de 1940, pelos teóricos Hayek e Friedman e 
1974 ganharam o prêmio Nobel de Economia. Destaca-se que a ideologia neoliberal está pautada no 
individualismo, define o homem como um ser substancialmente “possessivo, competitivo e calculista, 
uma concepção de sociedade (tomada como um agregado fortuito, meio de o indivíduo realizar seus 
propósitos privados) fundada na ideia da natural e necessária desigualdade entre os homens e uma 
noção rasteira da liberdade de mercado” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 226). 
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são essenciais para as justificativas que compõem o que a mesma caracterizou de 

contrarreforma do Estado. 

 
Se o Estado social foi um mediador ativo das relações capitalistas em sua 
fase monopolista, o período pós-1970 marca o avanço de ideais 
neoliberais que começam a ganhar terreno a partir da crise capitalista de 
1969-1973. Os reduzidos índices de crescimento com altas taxas de 
inflação foram um fermento para os argumentos neoliberais criticarem o 
Estado social e o “consenso” do pós-guerra, que permitiu a instituição do 
Welfare State.(BEHRING & BOSCHETTI, 2006,p 125). 

 

Na realidade, o caráter expansivo do capital frente à reestruturação produtiva, 

redimensionando as forças capitalistas e ordem burguesa, impõe profundas 

transformações para as classes sociais e a luta de classes. Mattos (2007) 

acrescenta que este cenário provoca um recuo das classes pela ideia da perda da 

centralidade do trabalho, ameaça do desemprego, crescente desregulação do 

mercado, refletindo na organização sindical, nos partidos de classe, sofrendo 

retrocesso em peso político eleitoral. 

Behring (2008, p.35) reforça que a produção flexível contrapõe a 

verticalização fordista. “Trata-se de terceirizar e subcontratar uma rede de 

pequenas/médias empresas, muitas vezes até com o perfil semi-artesanal e 

familiar”. Para a autora, esses processos interferem severamente nas condições de 

vida da classe trabalhadora, desencadeando um conjunto de mudanças nas formas 

de organização. 

Daí decorre um processo de expansão de livre mercado, pautado na 

liberdade econômica e no individualismo, com severos impactos aos serviços sociais 

e a organização dos serviços públicos. A reestruturação produtiva e a mundialização 

do capital recolocam em níveis mais elevados as contradições do capital, com 

intensas repercussões para a política social, sendo alvo de profundos ataques pelos 

mecanismos das contrarreformas. 

Silva (2012) chama atenção para a chamada crise fiscal do Estado, que 

passou a ser o principal argumento para defesa dos cortes e reajustes neoliberais, 

porém escamoteia as verdadeiras intensões de diminuição dos custos da força de 

trabalho e o redirecionamento do fundo público para atender em maior escala as 

demandas do grande capital financeiro. 

Neste rumo aludido, consideramos que esses fatores são impulsionadores 

dos processos de reformas estruturais, ganhando materialidade a partir da direção 

política de classe das elites economicamente dirigentes, marcado pelas 
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interferências e recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI) e dos 

governos dos Estados Unidos, no denominado Consenso de Washington22.  

 
O resultado é um conjunto de orientações dos organismos multilaterais para 
a pesada implementação das “reformas estruturais” ao redor do globo - 
cujos maiores afetados serão os países periféricos por não terem se quer 
construído o Welfare State nos moldes europeus. (SILVA, 2012, p.217). 

 
Nesta direção, as reformas fazem parte da dinâmica de ajuste global, a qual 

ocorre neste cenário de mundialização financeira e produtiva. Assim sendo, elas 

“tem a finalidade de permitir a valorização de um capital de investimento financeiro 

em todos os países capazes de acolher capitais de investimento estrangeiro” 

(CHESNAIS, 2003, p. 53). O autor destaca os processos de desregulamentação dos 

mercados, com vistas às disputas comerciais e financeiras, marcado pelas 

privatizações do setor estatal e a redução na área social. 

Os efeitos dessas alterações têm sido notados, especialmente pelos índices 

elevados do desemprego, do emprego temporário e informal, das privatizações, da 

terceirização de serviços, e do agravamento das desigualdades sociais. Amparado 

às políticas de ajustes neoliberais, a expansão do capitalismo globalizado, 

mundialmente articulado com as práticas da “contrarreforma do Estado” (BEHRING, 

2008), impõe, entre outros aspectos, o desmonte dos direitos sociais ao 

desestruturar o sistema de seguridade social, o processo de privatização das 

estatais e a precarização dos serviços públicos. 

Entretanto, para tratar das problematizações das contrarreformas do Estado 

brasileiro, há que se assinalar as especificidades desses processos nos países da 

América Latina em relação aos países centrais. Soares (2002) enfatiza que no 

contexto da crise estrutural do capitalismo central, os países latino-americanos foram 

marcados pelos efeitos devastadores da crise do sistema financeiro e o crescimento 

da dívida externa. 

Especificamente no Brasil o caráter expansivo do desenvolvimento capitalista, 

os rebatimentos da proposta neoliberal no âmbito do Estado são nefastos e incidem 

diretamente nas políticas sociais. As particularidades da sociedade brasileira 

produziram uma forma truncada de reconhecimento dos direitos sociais, no qual a 

                                                

22 No ano de 1989, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, foi realizada uma reunião em que 
os organismos internacionais, dentre eles Banco Mundial e FMI, avaliaram o direcionamento de suas 
orientações para a América Latina, visando enfrentar a crise. 
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“cultura política da dádiva” (SALES, 1994)23, do favor, sobreviveu durante séculos e 

permanece, em grande medida ainda hoje nas relações sociais. Resultado disso é 

uma extrema redução dos espaços públicos que coloca sérios obstáculos à 

universalização dos direitos sociais preconizados na Constituição Federal de 1988 

(TAVARES, 2015). 

Nesta dimensão, é possível apreender que o Estado em pleno regime 

democrático, diante do processo Constituinte se mostrou ainda mais substancial, 

atendendo os interesses das altas finanças ao redimensionar as intervenções 

quanto aos compromissos com o bem-estar da população, onde diante da onda de 

globalização e dominação da dinâmica financeira, mostrou novamente seus limites 

políticos e econômicos internos, com bases conservadoras e autoritárias. 

É nesse ponto que Mota (2008b) identifica o “processo de construção de uma 

cultura política da crise”, que tem por finalidade mudar a direção da seguridade 

social em favor das políticas neoliberais e de um conjunto de mudanças 

macroestruturais. Os sinais desse processo se mostraram mais visíveis a partir dos 

anos 1990, no momento em que as elites brasileiras operaram um verdadeiro 

“transformismo” nos programas da esquerda – como foi exemplo o governo Lula. 

Isso porque dotaram de novos conteúdos as bandeiras políticas históricas dos 

trabalhadores brasileiros, a exemplo do que ocorreu com a noção de cidadania, 

transformando-a na figura do “cidadão-consumidor”.  

Ou seja, a autora identifica nos anos 1990 uma tendência que vem se 

confirmando hoje: a política social institui ao mesmo tempo a figura do cidadão-

consumidor e do cidadão pobre, este último objeto da assistência social. Estavam 

postos os argumentos para que o governo que levantava a bandeira dos 

trabalhadores desse início a um processo de “contrarreforma” às políticas de 

seguridade social (MOTA, 2008a; 2008b; 2010).  

De fato, no que tange as especificidades das contrarreformas na realidade 

brasileira a partir da ampliação das funções do Estado, podemos considerar que a 

disputa presidencial de 1989, representou grande marco, estava em jogo dois 

projetos radicalmente diferentes. De um lado os conservadores e liberais 

                                                
23 Segundo Sales (1994), a “cultura da dádiva é a expressão política de nossa desigualdade social, 
mediante a relação de mando/subserviência cuja manifestação primeira se deu no âmbito do grande 
domínio territorial que configurou a sociedade brasileira nos primeiros séculos de sua formação, [...] 
substituindo os direitos básicos de cidadania, que não nos foram outorgados pelo liberalismo 
caboclo que aqui aportou na passagem do século”. 
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representados por pelo Fernando Collor de Mello, e de outro lado, as forças social-

democratas representadas por pelo Luís Inácio Lula da Silva. Fernando Collor de 

Mello saiu vitorioso no segundo turno. 

Behring (2008) elenca que o plano de governo do então eleito presidente 

Collor de Mello se orientou pelos princípios da ortodoxia liberal, caracterizou-se pela 

intensificação e propagação dos ajustes fiscais, impulsionando as privatizações, a 

desproteção do sistema de proteção social, ampliando assim as funções do Estado 

na economia. Sendo realizadas as primeiras medidas do compromisso assumido 

com as orientações preconizadas pelo Consenso de Washington, inspiradas no 

ideário neoliberal. 

Nesta dimensão, conferimos que a governabilidade de Collor de Mello foi 

pautada em tentativas de minimizar os processos inflacionários e a retomada do 

crescimento, tendo como fundamentação os princípios do neoliberalismo, centrado 

na matriz econômica e no enxugamento dos gastos na área social, de forma 

insuficiente para as agendas internacionais e os mercados mundiais. 

Assim, no que se refere aos processos democráticos para enfrentamento das 

expressões da questão social, Behring (2008) reforça em as ações deste governo 

pautaram-se na perspectiva clientelista, a partir das subvenções sociais, o primeiro 

damismo frente à Legião Brasileira de Assistência Social, e o veto a regulamentação 

da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), “demonstrando pouca disposição de 

implementar o conceito de seguridade social preconizado na Constituição”. (p.154). 

O governo Collor de Mello chega ao fim determinado por um processo de 

impeachment devido às diversas denúncias de corrupção, o que o removeu do 

poder, marcado por intensos processos de participação dos setores populares. Com 

o impeachment o vice-presidente Itamar Franco assumiu, sua governabilidade 

pautou-se na execução projeto econômico, procurando conter o déficit público e a 

inflação – a partir da estratégia de planejamento do Plano Real – sob a direção do 

ministro da fazenda Fernando Henrique Cardoso (FHC).  

Couto et. al. (2010) assinala que a centralidade do Plano Real permeava a 

estabilidade dos preços, através do crescimento do mercado, redefinindo a estrutura 

nacional frente ao cenário mundial globalizado. Onde a desregulamentação do setor 

produtivo público evidenciou o caráter gerenciador de políticas macroeconômicas, 

frente à produção dos bens sociais e das políticas sociais compensatórias. 
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Sobre o governo Lula, uma brilhante análise pode ser encontrada em Mota 

(2010). A autora desenvolve uma análise muito interessante quando diz que a “era 

Lula foi palco de conciliação de iniciativas aparentemente contraditórias: as diretrizes 

do receituário liberal e a pauta desenvolvimentista”. Ao mesmo tempo em que 

realizou “reformas” na previdência e na educação, observou-se o aumento das taxas 

de juros.  

Nesse mesmo período, expande-se “a assistência social, o crédito ao 

consumidor, os empréstimos populares e os aumentos do salário mínimo”. Assim, o 

governo atendeu algumas das demandas da classe trabalhadora, e 

simultaneamente atendeu às exigências das classes dominantes. Isto posto, 

compreende-se que as “reformas” do período Lula restauraram as bases da 

acumulação em defesa de um capitalismo mais humano e também realizou uma 

“reforma social e moral” ao atender algumas das necessidades da pobreza sem 

romper com a desigualdade e colocar em xeque a exploração capitalista. Nesse 

sentido, estaria gestando um “novo desenvolvimentismo” que se articula no 

equilíbrio entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social (MOTA, 2010, 

p. 19-24).  

Na realidade, os governos Lula e Dilma Rousseff recorrem às mesmas 

justificativas para explicar a adesão de algumas medidas ortodoxas de política 

econômica a partir do discurso de que a economia brasileira estava à “beira do 

abismo” (PAULANI, 2010 apud TAVARES, 2015).  

Essas problematizações, conforme argumenta Tavares (2015), implicaria a 

admissão, embora por um governo “de esquerda”, de medidas bastante rígidas que 

até então, seriam inimagináveis de serem adotadas, principalmente por um governo 

do Partido dos Trabalhadores (PT). Mas essas medidas seriam “passageiras”, 

apenas o tempo suficiente para as “coisas” voltarem ao “normal”, e o governo petista 

finalmente poderia governar segundo seu próprio programa de governo, que na 

realidade combatia duramente o neoliberalismo. Na opinião de Francisco de Oliveira 

(2006 apud TAVARES, 2015) e Leda Paulani (2010 apud TAVARES, 2015), não é 

bem assim, pois para eles o que se constituíam em “medidas passageiras”, nos 

governos em questão, tornou-se prática essencial de governo.  

No processo dinâmico das contradições da realidade política, econômica e 

social em curso, Demier (2017 apud BEHRING, 2019, p. 58) chama atenção para os 

elementos que levaram ao fim do governo PT a partir dos desdobramentos de um 
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novo tipo de golpe de Estado, perpassando o contexto de crise do capital que já 

agonizava nos últimos anos no cenário internacional, expondo limites ao governo do 

PT, “o desfecho desse desgaste foi golpe parlamentar midiático com o suporte da 

Operação Lava Jato. Esta foi a saída da burguesia para adentrar neste novo e 

terceiro momento do neoliberalismo no Brasil”. 

Nesta dimensão, a governabilidade de Michel Temer aprofunda o grave 

processo de contrarreforma do Estado, com a maciça precarização e 

desregulamentação do trabalho, enxugamento dos gastos sociais a partir da dívida 

pública, de modo a financiar o capital financeiro. Em síntese, o padrão atual de 

desenvolvimento capitalista depende diretamente do financiamento das políticas de 

incentivo do Estado para manter a acumulação, as taxas e a sobrevivência dos 

mercados. 

 

1.3 A Assistência Social no Brasil e suas expressões contemporâneas  

 

 As argumentações produzidas neste capítulo percorrem o cenário econômico, 

político e social em que se insere o exercício profissional do Serviço Social na 

política de Assistência Social, objeto desse estudo. Dessa forma, estudar esse 

processo requer conhecer o desenho da Assistência Social no Brasil e suas 

expressões contemporâneas, para então localizar o papel que a política de 

assistência social vem atribuindo para o exercício profissional do assistente social, 

problemática que será aprofundada no capítulo 2. 

Importa salientar, que a política de Assistência Social, entendida 

tradicionalmente pela intervenção estatal no enfrentamento das expressões da 

“questão social” deve ser apreendida “em suas principais determinações 

econômicas e políticas, na relação que o Estado estabelece com a sociedade, em 

meio às exigências do processo de acumulação no capitalismo monopolista” 

(ALVES, 2007, p. 19). 

Nesse sentido, pensar as políticas sociais, especificamente a política de 

Assistência social, requer situá-las no movimento histórico-dialético da sociedade, 

atravessado pelas configurações que o Estado assume historicamente, bem como 

pela força política fruto dos movimentos sociais organizados, centralmente 

direcionados à defesa de interesses coletivos.  
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Assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil como 
irmãs siamesas, substitutas uma da outra. Entre conceitos, políticas e 
práticas, tem sido difícil distinguir o compromisso e competência de cada 
uma destas áreas, entendidas como sinônimo, porque de fato escondem-na 
relação Estado-sociedade – a responsabilidade pela violenta desigualdade 
que caracteriza o país. (MESTRINER, 2008, p.14).  
 

A Assistência Social percorre as ações realizadas no âmbito público e 

privado, mantendo um caráter dual entre as intervenções das entidades 

beneficentes e as estatais, onde o Estado atua de forma suplementar, transferindo 

para a sociedade as responsabilidades, intervindo de forma pontual e emergencial. 

“Esta relação dual seguiu por todo o século XX mediada pelo princípio da 

subsidiariedade, que libera o Estado da responsabilidade social e pública” 

(MESTRINER, 2008, p.288). Assim, os mecanismos estatais se voltaram para 

alimentar a assistência desenvolvida pelo setor privado, legitimando a filantropia e a 

benemerência, com forte influência do pensamento liberal. 

 Nesta dimensão de análise, Yazbek (1996) ao definir as políticas 

assistenciais, apresenta a problemática como uma forma historicamente modificável, 

que depende das características e relações que se estabelecem na gestão estatal 

da reprodução da força de trabalho. Ressalta ainda, que são estratégias reguladoras 

das condições de reprodução social. 

 
Trata-se [...] de acordo com Francisco de Oliveira, de uma relação 
“truncada”, que funciona caso a caso e sem regras definidas. Situação que, 
quando se trata dos segmentos mais excluídos e subalternizados da 
sociedade, se torna extremamente grave e reitera a figura do “necessitado” 
e do “desamparado” num processo de mascaramento de relações de 
dominação. (YAZBEK, 1996. p 49). 
 

 Partindo destas concepções, a autora faz um recorte relacionado à 

Assistência Social e algumas distorções que a acompanham historicamente. 

Inicialmente explicita que a assistência social tem sido uma estratégia do Estado 

para enfrentar a “questão social”, que não se dissocia, das relações que 

caracterizam a sociedade de classes. Assim levanta três pontos cruciais para essa 

análise. 

Primeiramente destaca o seu apoio, na maioria das vezes, na matriz do favor, 

do apadrinhamento, do clientelismo, que são formas enraizadas na cultura política 

do país, principalmente no trato com as classes subalternas, o que segundo a autora 

reproduz a “cidadania invertida” e relações de dependência. No campo da 

assistência social, esta matriz reforça as denominações do pobre desamparado, 



54 

beneficiário e do necessitado, com suas demandas em uma posição de 

subordinação e culpabilização pela condição de pobreza. Fundamentando a lógica 

da tutela que permeia as ações na sociedade brasileira (YAZBEK, 1996. p. 50). 

Em seguida, a autora destaca a vinculação da assistência social com o 

trabalho voluntário, filantrópico e solidário. Quando constituída através destas bases 

apresenta marcas dessa forma de estruturação, resistindo à inovação e mudanças. 

Uma dessas marcas é a identificação da assistência com o assistencialismo 

paternalista. Frente a essas especificações, a autora reforça a ideia de que a 

atuação no campo da assistência social regulamentada pelo Estado configura-se, de 

um modo geral, como uma relação permeada pelo favoritismo na distribuição de 

benesses. (YAZBEK, 1996. p. 51). 

Por fim, Yazbek (1996, p. 51) sublinha a conformação burocratizada e 

inoperante, determinada pelo lugar que ocupa o social na política pública, 

principalmente pela escassez de recursos na área. Para a autora, o caráter 

desarticulado do aparato estatal no campo da assistência social, permite 

inicialmente, problematizar seu perfil descontínuo e compartimentado. 

 
Os padrões brasileiros de assistência social se estruturam ao sabor do 
casuísmo histórico, em bases ambíguas e difusas, garantindo apenas um 
atendimento precário aos seus usuários, apesar de a pauperização no país 
não ser apenas conjuntural, mas resultar da organização social, política e 
econômica da sociedade (YAZBEK, 1996, p. 51). 

 
Yazbek (1996) considera a Assistência Social como o conjunto de práticas 

diretas e indiretas desenvolvidas pelo Estado junto às classes subalternas, com 

sentido aparentemente compensatório de sua exclusão. Assim, o assistencial torna-

se campo concreto de acesso a bens e serviços, na medida em que mostra uma 

face menos perversa do capitalismo.  

A política de Assistência Social, portanto, é permeada por interesses 

contraditórios, sendo um espaço em que se sobrepõem as relações entre as classes 

e desta com o Estado. Sob esse ângulo, conferimos que historicamente a 

Assistência Social se encontra revestida pelas formas de tutela e controle das 

massas populares, designada para os segmentos em extrema condição de 

pauperismo, travejada como política de alívio, neutralizando as demandas e 

reinvindicações. É inegável que o processo constituinte trouxe avanços na arena das 

políticas sociais públicas, com destaque para os princípios e diretrizes democráticos 

que devem orientar a ação governamental: a universalização de direitos, a 
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descentralização político-administrativa e a gestão democrática, que contempla a 

participação popular.  

Importa salientar que esse cenário ganhou contornos a partir de um denso 

processo constituinte vigente no país desde 1988: as políticas sociais brasileiras 

passam por uma nova conformação desde o momento em que foi promulgada a 

Constituição Federal de 1988, firmando um “pacto” com um projeto societário de 

caráter universalista e democrático para o enfrentamento da questão social. Sob 

esse prisma, integrou a Assistência Social ao lado da Saúde e Previdência no 

campo da Seguridade Social brasileira num padrão de proteção social. 

Embora considerada uma das mais importantes conquistas advindas da 

Constituição Federal 1988, o processo não se dá desarticulado ao predomínio do 

capitalismo central, em plena vigência da financeirização com suas políticas 

neoliberais de regulação social. Confrontando assim, o atraso de 40 anos em 

relação aos países desenvolvidos, onde a afirmação legal da Seguridade Social no 

Brasil se fez numa conjuntura adversa, tendo em vista as respostas à crise estrutural 

do capitalismo iniciada nos países centrais desde a década de 1970.  

Mestriner (2008, p. 21-22) reforça que este cenário a partir do final do século 

XX, se põe travestido de Estado Mínimo que caracteriza as políticas de ajuste 

neoliberal, que redimensiona o papel do Estado no trato com as políticas sociais, ao 

transferir as responsabilidades para o cidadão, a família, a comunidade e a 

sociedade. Neste caso, o Estado passa a atuar em situações extremas, elevando o 

grau da seletividade, com o direcionamento das ações e programas para os 

estritamente pobres. Dessa forma, proclama a centralidade no mercado, com vista a 

perpetuar a acumulação capitalista, reservando aos direitos sociais a ótica da 

mercadoria. 

Neste contexto de contrarreformas do Estado brasileiro, observa-se que o 

país adere uma economia globalizada, adotando uma política neoliberal comandada 

pelos organismos internacionais (BID, FMI, OMC) para os países endividados como 

no caso do Brasil de econômica periférica e dependente. 

A partir de então, identifica-se um retrocesso no “pacto social” construído no 

país na década de 1980, descumprindo as garantias constitucionais políticas e 

sociais. Na dialética capitalista, esse processo impacta severamente as relações de 

trabalho, com desemprego em massa, escamoteia os processos de flexibilização, 

terceirização e subcontratação, desregulamentando as leis trabalhistas e enfraquece 
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os órgãos representativos, desumanizando a exploração da força humana de 

trabalho, vistos como produtores de excedentes econômicos. 

A “velha questão social metamorfoseia-se, assumindo novas roupagens. Ela 

evidencia hoje a imensa fratura entre o desenvolvimento das forças produtivas do 

trabalho social e as relações sociais que a impulsionam” (IAMAMOTO, 2015, p. 144), 

expressas na banalização do humano, nos processos de fetiche do dinheiro e 

mistificação do capital ao assumir todos os espaços da vida social, penalizando os 

segmentos da classe trabalhadora, que dispõem apenas de sua força de trabalho 

para sobreviver.  

É importante lembrar que a questão social não é um fenômeno recente que 

se coloca a partir da crise estrutural do capital instaurada a partir dos anos de 1970. 

Ou seja, historicamente se expressa pelas desigualdades sociais, econômicas, e 

culturais das classes sociais, imbricada na natureza das relações capitalistas, 

assumindo novas expressões na cena contemporânea, em decorrência do próprio 

movimento capitalista, centrado nos processos de acumulação.  

Iamamoto (2015, p. 164) chama atenção para a tendência de “reduzir a 

questão social a situações de exclusão 24 ”, ignorando a apreensão das 

desigualdades sociais fruto dos processos de exploração do trabalho. Para tanto, a 

autora reforça que esse conceito de inclusão/exclusão vem sendo amplamente 

incorporado nos debates dos padrões de seguridade social brasileiro, pautados no 

seguro e na renda mínima.  

A partir desses elementos conjunturais, se tem o agravamento da 

desigualdade estrutural no cenário brasileiro, intensificada pela entrada do ideário 

neoliberal a partir de 1990. Podemos assim reforçar, que o quadro de radicalização 

da questão social atravessa o cotidiano dos assistentes sociais, ampliando as 

necessidades não atendidas dos segmentos populacionais e os espaços 

institucionais se encontram atravessados pelas contradições geradas pela lógica 

capitalista.  

                                                
24 Maranhão (2012) localiza que o surgimento do conceito sobre “exclusão social”, passa a ser 
amplamente utilizados nas academias e nos meios de comunicação para explicar os fenômenos 
acerca do crescimento das desigualdades e da pobreza. Onde os excluídos são pessoas que estão 
desprovidos de alguma propriedade ou de alguma espécie de contrato, seja ele relativo ao trabalho, à 
terra, à renda, ao consumo ou ao sistema de seguridade social.  
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Com contornos específicos para a Assistência Social, trata-se aqui de 

resgatar os elementos para apreender as tensões e desafios postos ao exercício 

profissional nesta área.  

Para Mestriner (2008), a vigência neoliberal e as contrarreformas do Estado 

em curso inaugura uma nova forma de modernidade. Todavia, no cenário brasileiro 

se defronta com práticas que sempre estiveram presentes no âmbito da Assistência 

Social, reproduzindo práticas históricas do voluntariado e clientelismo, pautado pela 

transferência à sociedade civil. Tais práticas reforçam o caráter estatal em prol das 

classes dominantes, privilegiando os interesses privados em detrimento aos 

interesses com as políticas públicas.  

Avaliamos que a direção dada a Assistência Social mesmo após integrar o 

sistema de seguridade social, se desenha por meio da regulação dos mercados, a 

partir das contrarreformas dos governos. No Brasil, o governo Collor de Mello se 

encarregou de propagar tais ajustes, se mostrando indiferente aos preceitos 

constitucionais, não levando em conta o Sistema de Seguridade Social definido na 

legislação.  

Para Dahmer Pereira (2006), o longo espaço de tempo entre a definição da 

Assistência Social no campo da Seguridade Social e a aprovação da LOAS se 

explica pelo avanço dos ajustes neoliberais, sobretudo na década de 1990. O 

governo Collor de Mello vetou a LOAS, transgredindo a Constituição Federal de 

1988.  

Em seu artigo 203, a Assistência Social – no conjunto do sistema de 

Seguridade Social – é definida como uma política pública, direito de todos, dever do 

Estado e da sociedade. Mas, para fazer valer esse artigo a LOAS deveria ser 

aprovada. Esse fato se sucedeu no ano de 1993, no então governo de Itamar 

Franco, após o impeachment de Collor de Mello e de intensas mobilizações sociais 

(DAHMER PEREIRA, 2006, p. 5). 

A Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios conforme o art. 4º da 

Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8. 742/ 93 (BRASIL, 1993): 

 

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

 

No art. 5 º são definidas as diretrizes que norteiam a LOAS (BRASIL, 1993): 
 

I - Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de 
governo; 
II - Participação da população, por meio de organizações representativas, 
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera do governo 

 

Nestes termos, a LOAS legitimada após cinco anos da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, garantiu o direito a Assistência Social. Neste cenário, 

a LOAS trouxe a Assistência Social como direito não contributivo, caracterizando a 

centralidade no Estado na universalização de garantias de direitos e de acessos a 

serviços sociais e com a participação da população. 

A partir da aprovação da LOAS se instituí também o Conselho Nacional da 

Assistência Social (CNAS), órgão paritário e deliberativo, compondo a esfera 

federativa responsável pela coordenação e fiscalização da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), composto por representantes governamentais, incluindo 

os estados e municípios, dentre representantes da sociedade civil, usuários, 

entidades representantes dos trabalhadores, fiscalizado pelo Ministério Público 

Federal. (MESTRINER, 2008). 

 Entretanto, o processo de constituição da Política de Assistência Social se 

constrói permeado por contradições e recuos. Por um lado, tem-se o 

reconhecimento dos direitos sociais e dever do Estado, trazendo para o âmbito 

público o enfrentamento às expressões da questão social, legitimando 

institucionalmente a Assistência Social. De outro lado, a intervenção estatal atrelada 

à regulação dos mercados com as políticas de ajustes neoliberais. Embora com a 

aprovação da LOAS, o governo Itamar Franco deu continuidade à política neoliberal, 

que teve sua consolidação no governo FHC. 

No governo FHC, a política de Assistência Social pautou-se através de duas 

vertentes. Primeiro, pelo regaste da parceria público-privado ao instituir o Programa 
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Comunidade Solidária, totalmente contrário à direção da LOAS. O segundo, regido 

pelas iniciativas dos benefícios de transferência de renda, marcados por 

condicionalidades e benefícios restritivos, conforme argumentações a seguir: 

 
A outra matriz da “era” Fernando Henrique Cardoso acerca da Política de 
Assistência Social, diz respeito à implantação de programas de 
transferências de renda com condicionalidades (como Bolsa-Escola, Bolsa 
Alimentação, Vale-Gás, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil etc.), 
através de critérios restritos de elegibilidade e de distribuição de benefícios 
ínfimos. (FILHO, et. al., 2012, p. 17). 

 

 Sob essas bases, são reforçadas as estratégias através de programas de 

transferência de renda, que se estabelecem em um cenário marcado pelo aumento 

do desemprego, pelas formas de contratação cada vez mais precarizadas, com o 

rebaixamento dos níveis salariais, ampliando as desigualdades sociais. De tal modo, 

a era FHC centrou em um sistema de proteção social de evidente concepção liberal 

de focalização e pobreza absoluta.  

 No que tange à regulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), se 

faz importante ressaltar que sua implementação ocorreu de forma lenta, se 

materializando apenas em 1996. Sua administração é realizada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), com forte matriz de seletividade, se 

caracterizando de forma residual. Mestriner (2008, p. 274) chama atenção para a 

política de privatização. Em suas palavras: “descentralizar a gestão e transferir as 

atribuições para a sociedade e terceiro setor reduz o déficit público”, onde as ações 

estatais se voltam para Assistência Social e são transferidas para a sociedade civil, 

onde perpetuam o caráter subsidiário do Estado. Assim, o Governo de FHC, diluiu 

as ações da Assistência Social em vários órgãos. 

A criação do Programa Comunidade Solidária25, presidido pela primeira Dama 

(Ruth Cardoso), aspirava direcionar o combate à pobreza,  

 
integrando às iniciativas governamentais, ações da sociedade civil nas áreas 
de nutrição, serviços urbanos, desenvolvimento rural, geração de emprego e 
renda, defesa dos direitos e promoção social, reunindo, para tanto, catorze 
programas sociais do governo (id. ibid., 2008, p.274). 

                                                
25 Behring (2008, p. 159) chama atenção o Programa Comunidade Solidária na contramão de uma 
perspectiva democrática. “Assim, eternizou-se o solidarismo e a parceria com a sociedade civil aqui 
(caracterizada como território das virtudes versus a pressuposta ineficiência do Estado), por meio das 
Oscips (organizações da sociedade civil de interesse público – Termo de Parceria), como grande 
saída no campo da política social, especialmente da assistência social, em detrimento das 
orientações da Lei Orgânica da Assistência Social”. 
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O desenho da Assistência Social na era FHC manteve fortes traços da matriz 

de “solidariedade”, direcionado pelo Programa Comunidade Solidária, “que 

desconheceu a LOAS e a legitimidade do Conselho Nacional de Assistência Social e 

desenvolveu uma política de desresponsabilização do Estado no tratamento das 

expressões da “questão social”, através de ações focalizadas, fragmentadas e 

privatizadas”. (FILHO, et. al. 2012, p. 17). 

A partir da criação desse programa, observou-se uma ampliação de 

legislações referentes à transferência de ações que deveriam ser públicas, mas que 

são executadas por entidades privadas. Mais uma vez a Política de Assistência 

Social desenvolve-se alicerçada em elementos clientelistas, patrimonialistas, ações 

voluntárias e o forte apelo à filantropia. 

Mestriner (2008) sustenta ainda que o governo FHC demarca os processos 

de descentralização para gestão da Assistência Social, onde a partir dos anos 2000, 

criou-se o Departamento de Capacitação, vislumbrando qualificar o processo de 

descentralização por meio de capacitações de secretariais municipais, estaduais e 

conselhos de assistência social. 

 
Fica explicitado ainda que “o avanço da gestão descentralizada não vem 
significando a garantia de sua efetivação”, visto a tendência 
“prefeiturização”, com grande concentração de poder na esfera do 
executivos; e também a presença do primeiro-damismo e do duplo comando 
exercido pelo Programa Comunidade Solidária, que acabam se 
configurando como “estruturas paralelas na implementação de programas 
sociais”. A assistência social nas localidades é geralmente precária, 
restringindo-se as ações das entidades sociais provadas que atuam numa 
ação desconectada e sem nenhuma articulação. (id. ibid., 2008, p.280). 

 

Filho et. al. (2012, p. 17) ressaltam as proporções específicas do processo de 

descentralização, operadas pelo desmonte da LBA e da Fundação Brasileira da 

Infância e Adolescência, “sem planejamento prévio, combinada com a transferência 

das ações para os municípios, sem o devido apoio técnico e financeiro para que os 

mesmos fossem capazes de assumir as ações”. 

As análises de Iamamoto (2005) são consubstanciais a esse cenário. Para a 

autora, a atuação estatal nas áreas das políticas sociais e especificamente com a 

Assistência Social, reforça ações voltadas para miserabilidade dos segmentos 

subalternizados. Ou seja, as respostas imediatas de enfrentamento às refrações da 

questão social se atualizam nos governos com características de assistencialização, 

focalização e repressão com reforço do braço coercitivo do Estado burguês. 
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Podemos assim afirmar, que os programas instituídos no governo FHC, no 

direcionamento da Assistência Social, seguiram a lógica de seletividade e 

focalização, através de critérios de elegibilidade pautados na renda familiar, na 

contramão da universalização dos direitos sociais. Esses aspectos assinalados 

reafirmam o direcionamento para viabilizar o projeto político do grande capital de 

restrição dos gastos sociais e contraposição à universalização dos direitos sociais. 

Neste cenário, Lula assume a Presidência em 2002 e se reelege em 2006. O 

então presidente da República representava o rompimento com as forças neoliberais 

na defesa e avanços dos direitos sociais universais, bandeiras históricas de seu 

partido. Na primeira campanha para disputa presidencial em 2001, foi elaborado o 

Programa “Fome Zero" com o objetivo de assegurar a alimentação e reduzir a 

pobreza. Com a eleição de Lula, o programa foi instituído em 2003, contando a 

mobilização dos organismos da sociedade civil. Em seguida, o mesmo originou na 

concretização do "Programa Bolsa Família”, que se configurou na principal 

estratégia dos governos PT, no enfretamento da pobreza e as desigualdades sociais 

no país.  

Em síntese, os traços que se colocam na construção da Assistência Social 

após o processo constituinte e com a aprovação da LOAS, evidencia que a política 

do governo Lula mantém os traços do governo FHC, "apesar dos discursos em 

contrário, que tentam dignificá-la e diferenciá-la – apresentando-a como uma política 

(supostamente) articulada a medidas de natureza estrutural de combate à pobreza" 

(DRUCK; FILGUEIRAS, 2007, p. 25). 

 
O legado de FHC para Lula, no campo da seguridade social, portanto, foi o 
incremento da focalização, em detrimento da universalidade, da parceria 
público-privada, em detrimento da primazia do Estado, da obstaculização, 
dilapidação, corrosão e desconstrução do conceito constitucional, tratando 
as políticas de seguridade separadamente, extinguindo o Conselho 
Nacional de Seguridade Social, e implementando uma política de 
financiamento parco, sob o argumento da escassez de recursos, apesar da 
imensa transferência de riqueza para os ricos e o capital financeiro 
internacional, numa profunda irresponsabilidade tanto fiscal quanto social 
(BEHRING, 2008, p. 159-160). 
 

Importa frisar que a direção social imposta pelo governo Lula e concomitante 

seguida por Dilma Rousseff, seguiu os caminhos da vinculação com a política 

econômica, permeada entre as ações conservadoras e progressistas. Assim, mesmo 

seguindo os caminhos neoliberais, o governo reiniciou o processo de materialização 

da LOAS através de importantes avanços na dimensão jurídico-política da 
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Assistência Social, que também apresenta elementos neoconservadores, como 

veremos a seguir. 

Logo, a Assistência Social no governo Lula reforça a adequação das políticas 

neoliberais. Entretanto, no bojo das lutas sociais em prol da legitimação desta 

política como direito do cidadão e dever do Estado, na contramão deste cenário, foi 

desenhada a nova arquitetura operativa para os programas de Assistência Social a 

partir da realização da IV Conferência Nacional de Assistência Social26 (CNAS), que 

ocorreu em Brasília no mês de dezembro de 2003.  

A plenária final da IV CNAS aprovou a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), que prevê a construção e implantação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo. A 

implantação do SUAS pretende romper com a fragmentação programática entre as 

esferas governamentais e a articulação e provisão de proteção social básica e 

especial para os segmentos populacionais usuários da política de Assistência Social 

no país (DAHMER PEREIRA, 2006, p.  8). 

Conforme as análises de Couto et.al. (2014), essa conjuntura é marcada por 

diversas lutas,  

 
sobretudo na articulação permanente de fóruns de assistência social em 
todo o país, revelando capilaridade e expressão política do controle social 
no encaminhamento de uma agenda que assegure direção social que se 
contraponha à hegemonia neoliberal (COUTO et.al., 2014, p. 60). 

 

Partindo dessa linha de análise, a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004), explicitou as diretrizes para efetivar a Assistência Social como direito 

de cidadania e responsabilidade do Estado, pactuado no elo federativo, detalhando 

as competências dos três níveis de governo. A PNAS prosseguiu com o processo de 

implementação do SUAS, aprovado em 2005 pelo CNAS, por meio da Norma 

Operacional Básica/NOB/2005 (BRASIL, 2012). 

Segundo a NOB/SUAS (BRASIL, 2012, p. 94), a rede socioassistencial 

corresponde ao conjunto integrado de ações de iniciativas públicas e da sociedade 

que operam benefícios, serviços, programas e projetos: 1) Benefício de Prestação 

                                                
26 A Conferência Nacional de Assistência Social, convocada por meio da Portaria nº 262, de 12 de 
Agosto de 2003, foi realizada em Brasília/DF, no período de 7 a 10 de dezembro de 2003, e 
representou um significativo passo na direção da sedimentação dos novos termos da Política de 
Assistência Social no Brasil. A Conferência teve como tema geral: “Assistência Social como Política 
de Inclusão: uma nova agenda para a Cidadania – LOAS 10 anos”. Disponível em 
http://www.mds.gov.br/cnas/conferencias-nacionais/iv-conferencia-nacional.  Acesso em: 08/04/2019. 

http://www.mds.gov.br/cnas/conferencias-nacionais/iv-conferencia-nacional
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Continuada (BPC); 2) Benefícios Eventuais: visam ao pagamento de auxílio por 

natalidade ou morte, ou para atender necessidades advindas de situações de 

vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a 

pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública; 3) 

Transferência de Renda: programas que visam o repasse direto de recursos dos 

fundos de Assistência Social aos beneficiários, como forma de acesso à renda, 

visando o combate à fome, à pobreza e outras formas de privação de direitos, que 

levem à situação de vulnerabilidade social. 4) Serviços, Programas e Projetos, que 

visam a melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas para as 

necessidades básicas da mesma.  

A implementação da PNAS e do SUAS ocorrem não sem resistências, 

ocasionando em todo território nacional forças políticas, ou seja, o processo de 

construção e legalização da Assistência Social e do SUAS se configura uma 

conquista no que se refere às forças democráticas de luta de segmentos populares e 

categoriais profissionais pela defesa da proteção social no Brasil, (de um exemplo 

para ficar mais claro) que disputam a direção social da Assistência Social. A PNAS 

se organiza a partir da proteção social, apresentada em dois níveis de atenção, a 

proteção social básica 27

 

e a proteção social especial 28

 

(de alta e média 

complexidade). “O SUAS implanta uma lógica de organização das ações 

socioassistenciais. Seu foco de atendimento é a família, seus membros e indivíduos 

em seu território de organização”. (FILHO, et. al. 2012, p. 30). 

 

                                                
27 A proteção social básica “objetiva prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, visando a 
população em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (por ausência de 
renda, acesso precário ou nulo a serviços públicos), ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais ou 
de pertencimento social, tais como nos casos de discriminação etária, étnica, de gênero ou por 
deficiência. A proteção básica prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de 
acolhimento, convivência e socialização de famílias, incluindo pessoas com deficiências” 
(VASCONCELOS; MORGADO, 2005, p. 27). 
 
28 A proteção social especial “destina-se a situações mais graves de exclusão social e de violação de 
direitos (abandono, maus-tratos, abusos, cumprimento de medidas socioeducativas, trabalho infantil, 
etc) particularmente de crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiências, ou de 
grupos em situações de maior risco, como em situação de rua, migrantes e idosos abandonados. 
Assim, visam à reestruturação do grupo familiar e das redes de suporte social, bem como à 
reestruturação de serviços de abrigamento de indivíduos que não contam mais com família, em 
instituições não totais ou segregadoras. A dinâmica de planejamento, gestão e atuação profissional no 
nível da proteção especial requer uma estreita interface com as instituições de Justiça” 
(VASCONCELOS; MORGADO, 2005, p. 28). 
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Os serviços de Proteção Social devem prover um conjunto de seguranças 
que cubram, reduzam ou previnam riscos e vulnerabilidades sociais 
(Sposati, verifiquei é este ano mesmo1995), bem como necessidades 
emergentes ou permanentes decorrentes de problemas pessoais ou sociais 
de seus usuários. Nesse sentido, o seu conteúdo e diretrizes são 
reveladores da extensão e das particularidades da Proteção Social adotada 
pelo Estado e expressa pela Política de Assistência Social. (apud COUTO 
et. al., 2010, p. 42). 

 

Assim os serviços de proteção social são divididos através do Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), e os Centros de referência da Assistência 

Social (CREAS), os quais trabalham de forma aplicada com as seguranças citadas, 

além dos preceitos do SUAS. 

O SUAS define e organiza elementos essenciais para execução da política de 

Assistência Social, normatizando os padrões de serviços ofertados, além de 

subsistemas a serem trabalhados, conforme descrito: matricialidade familiar; 

descentralização político-administrativa e territorialização; novas bases para a 

relação entre Estado e Sociedade Civil; financiamento; controle social; o desafio da 

participação popular/cidadão usuário; a política de Recursos Humanos; a 

informação, o monitoramento e a avaliação. 

 
Aqui cabe ressaltar dois aspectos contemplados com a instituição do SUAS: 
a possibilidade de superar a histórica cultura assistencialista brasileira, 
levada a efeito pelo patrimonialismo da classe dominante, cujos traços 
principais são a ideologia do favor, da ajuda, da dádiva, aliados às práticas 
fisiológicas e ao nepotismo; a outra refere-se à superação da ideologia da 
caridade e do primeiro-damismo através da criação de parâmetros técnicos 
e da profissionalização da execução da Assistência Social, como dão 
indícios as competências requeridas para a implementação da proposta 
(MOTA; MARANHÃO; SITCOVSKY, 2010, p. 190-191). 

 

Cabe assim destacar, que a estrutura organizativa do SUAS tem definido 

claramente seu conceito, seus pressupostos e seus destinatários, bem como seu 

modelo de financiamento e gestão. De acordo com a perspectiva democrática e 

participativa, a condução da Assistência Social nos marcos da descentralização e 

participação, implica, de um lado, a gestão articulada entre as esferas do governo, e 

de outro lado, funcionando a organização paritária e deliberativa de gestão, através 

dos Conselhos de Assistência Social, espaços de controle social desta política. 

Assim, podemos conferir que a PNAS na direção do SUAS, institui 

instrumentos democratizadores de gestão, tanto na construção quanto na 

aprovação, orçamento e publicização da informação. Destaca-se também: 
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a proporcionalidade de recurso no fundo e no órgão gestor da função 
programática (assistência social); a dispersão/concentração dos recursos 
desta função entre os órgãos que compõem a gestão municipal ou estadual 
e o exercício do comando único por órgão gestor (FILHO, et. al. 2012, p. 
31). 

 

Dentre os aspectos que consideramos efetivos avanços na área da 

Assistência Social, sem dúvida, a PNAS, na perspectiva do SUAS e, em seguida, a 

aprovação da Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH), redefine a 

política de recursos humanos. Nos itens 5 e 6 dos “Princípios e Diretrizes Nacionais 

para a Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS”, prescritos na NOB-RH/SUAS, há a 

defesa da contratação de profissionais de carreira, por meio do concurso público, 

entretanto, o que se pode observar de que se trata de uma parcela muito aquém do 

que a própria legislação indica. 

 

5. Nos serviços públicos, o preenchimento de cargos, que devem ser 
criados por lei, para suprir as necessidades dos serviços deve ocorrer por 
meio de nomeação dos aprovados em concursos públicos, conforme as 
atribuições e competências de cada esfera de governo, compatibilizadas 
com seus respectivos Planos de Assistência Social (Nacional, Estaduais, do 
Distrito Federal e Municipais), a partir de parâmetros que garantam a 
qualidade da execução dos serviços.  
6 De acordo com as atribuições dos diferentes níveis de gestão do SUAS, 
definidas na NOB/SUAS, compete a cada uma delas contratar e manter o 
quadro de pessoal qualificado academicamente e por profissões 
regulamentadas por Lei, por meio de concurso público e na quantidade 
necessária à execução da gestão e dos serviços socioassistenciais, 
conforme a necessidade da população e as condições de gestão de cada 
ente (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

Nesse sentido, a NOB-RH/SUAS regulamentou a exigência da contratação de 

assistentes sociais nas equipes técnicas de todos os municípios, estabelecendo 

proporcionalmente a quantidade de técnicos x número de habitantes de cada 

município. Caso não aconteça o cumprimento dessa exigência, os governos federal 

e estadual podem suspender o repasse de verbas aos municípios até que os 

mesmos regularizem a situação. Assim, são transferidas aos municípios as 

responsabilidades pela garantia da qualidade técnica da prestação do serviço. 

A norma determina também que os trabalhadores devem ter estabilidade 

funcional, assim como processos continuados de formação e qualificação, a partir do 

ingresso via concurso público, definição de cargos e carreiras, avaliação e 

progressão, remuneração compatível, segurança no trabalho, entre outros aspectos. 
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Vale ressaltar as formas de contratação das equipes de referência 

preconizadas pela NOB-RH/SUAS. Estas, contrariando o art. 37, inciso II da 

Constituição de 1988 o qual estabelece que “a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 

em títulos” (BRASIL, 1988), muitos municípios têm recorrido a formas de contratação 

adversas ao concurso público.  

Ao analisar os desafios para a consolidação da NOB-RH/SUAS, Ortolani 

(2011) menciona que as formas de contratação no serviço público, e 

consequentemente no SUAS, geralmente têm sido realizadas através de 

terceirizações por intermédio de Organizações Não Governamentais (ONGs) ou 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), contratação 

temporária por prazo determinado, recibo de pagamento de autônomo (RPA) e 

cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. É 

importante ressaltar que essas formas de contratação nem sempre oferecem 

garantias dos direitos trabalhistas, tais como férias, 13º salário, Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), bem como os benefícios previdenciários decorrentes 

da execução dos serviços.  

Resultante desta flexibilização dos contratos de trabalho é a instabilidade que 

tem provocado uma insegurança ao trabalhador, na medida em que ele fica 

vulnerável aos desmandos institucionais e políticos pelo medo de perder seu 

trabalho e, em função disso, o seu próprio meio de sobrevivência. Os diferentes 

tipos de contratação têm colocado divergências em termos salariais e de benefícios 

trabalhistas, originando uma desarticulação entre os trabalhadores. A fragilização 

dos vínculos trabalhistas contribui também para a descontinuidade das ações, pois a 

natureza da contratação produz uma troca de profissionais que buscam outras 

oportunidades que ofereçam maior segurança no trabalho (ORTOLANI, 2011).  

Registramos assim, as lutas e reivindicações em torno das condições de 

trabalho no SUAS, por considerar seus elementos fundamentais para a legitimação 

da PNAS e do SUAS. Neste aspecto, Couto et. al. (2010) destacam as exigências do 

SUAS às formas de regulação e gestão do trabalho, contextualizando o novo cenário 

a partir da legislação.  

A NOB-RH não é a definição ideal e acabada frente às necessidades de 

recursos humanos para o funcionamento adequado do SUAS, mas é resultado do 
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viável histórico, dentro da correlação de forças políticas que participaram do 

processo de negociação (COUTO, et. al., 2010, p 58). 

De tal modo, é possível pensar que a Assistência Social, principalmente a 

partir da implementação do SUAS, se põe através de um setor intensivo de uso da 

força humana de trabalho, dentre eles os assistentes sociais. Revelando constantes 

desafios para a criação de condições adequadas de trabalho e de sua gestão 

cotidiana.  

Importa sublinhar que diante do processo de legitimação da PNAS/SUAS a 

partir do governo Lula, ampliou-se ainda os objetivos de execução previstos na 

LOAS, a saber:  

 
Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 
contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais, em áreas urbana e rural; assegurar que as ações no âmbito da 
assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2005, p.34). 

 

No processo regulatório, pode-se observar que os objetivos supracitados 

firmam o compromisso com a ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais, 

ao elencarem a que se destinará. Para tanto, esse processo demarca os passos da 

seletividade e focalização das políticas de cunho neoliberal, ao focar na extrema 

pobreza. Assim, como já apreendido neste estudo, essa matriz versa pela 

contraposição entre universalização e seletividade. 

Esses elementos são claramente identificados na PNAS (BRASIL, 2005), onde o 

público usuário da Assistência Social são cidadãos e grupos em diversas situações 

de vulnerabilidades e riscos29, a exemplo de: famílias e indivíduos com vínculos 

fragilizados, exclusão pela pobreza, uso de substâncias psicoativas, diferentes 

formas de violência familiar, inserção precária ou não inserção no mercado de 

trabalho formal e informal. Torna-se assim, seletiva e restrita aos mais pobres entre 

os pobres. 

                                                
29 Além de presentes nos documentos do Banco Mundial e Fundo Monetário, e incorporados pela 
saúde, os termos são fortemente utilizados por autores do campo das ciências sociais, entre eles 
podemos destacar: Beck, Giddens, Rosanvallon e Castel. Estes estão ligados a diferentes matrizes 
teóricas - pós-moderno - socialdemocrata - liberal, podemos, no entanto, destacar como ponto 
incomum nas análises, é que os termos vulnerabilidade e risco aparecem como centrais nas análises 
sobre o mundo moderno, a partir da crise estrutural dos anos 1970 – “crise do assalariamento”. 
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Para tanto, as orientações dos organismos internacionais redefinem o 

conceito de pobreza, não estando mais relacionada apenas a questão de renda e de 

redistribuição, mas principalmente na ausência de capacidades, acompanhada da 

vulnerabilidade do indivíduo e sua exposição ao risco, a política social reduzida ao 

enfrentamento à redução da pobreza e não mais como mecanismo de 

enfrentamento da questão social (MAURIEL, 2008). 

Nesta dimensão, pouco a pouco esses termos foram incorporados na política 

de Assistência Social. Seu início marcou os anos 1990, com a entrada das políticas 

de ajustes neoliberais, no entanto, a legitimidade dos termos vulnerabilidade e risco 

social no campo da Assistência Social se deu a partir da introdução na PNAS/2004, 

conforme nos revela Couto et. al. (2014). 

Assim, alicerçado na influência do debate Francês 30  a acerca da nova 

“questão social”, Mota (2010) elenca que tal debate se afasta das reais referências 

da questão social inscritas nas Diretrizes Curriculares do Serviço Social. Tais 

considerações passam a ter forte peso para o Serviço Social pela identidade que 

têm com as tendências atuais da política social brasileira, sobretudo a centralidade 

atribuída à Assistência Social, reduzindo a questão social as manifestações da 

pobreza e seu enfrentamento através de políticas de inclusão. 

No rumo desses elementos regulatórios da PNAS/SUAS, se coloca a diretriz 

que prevê a centralidade na família nos processos de implementação dos 

benefícios, serviços, programas e projetos. Com base nas análises de Couto et. al. 

(2014, p. 77), essa centralidade se coloca em uma mão de via dupla, que pode 

favorecer tanto "a melhoria de suas condições sociais, como em ações que acabem 

por sobrecarregar e pressionar ainda mais essas famílias, exigindo que assumam 

novas responsabilidades diante do Estado e da sociedade". 

 
Nesse quadro, onde não se efetiva a sustentabilidade da família para 
viabilizar a proteção de seus entes e os recursos para os serviços 
socioassistenciais são extremamente restritos, a tendência é de se 
desenvolver no país, a partir da estruturação dos Centros de Referência de 
Assistência Social, uma dinâmica de política social que a literatura tem 
descrito como “pluralismo de bem-estar”. (FILHO, et. al., 2012, p. 34). 
 

 

                                                
30 O debate Francês acerca da “Nova Questão Social” foi inaugurado por Robert Castel e Pierre 
Rosanvallon. 
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Trata-se de uma centralidade onde a família possa exercer a função social e 

garantir condições para o enfrentamento da condição de pobreza de seus membros, 

tornando responsável pela funcionalidade de seus programas, projetos, serviços e 

benefícios estabelecidos pelo Estado. Destaca-se assim, a utilização das 

condicionalidades dos demais programas e benefícios, onde o acesso está 

interligado ao estabelecimento de compromissos a sua funcionalidade e efetividade, 

reafirmando o conteúdo culpabilizatório das famílias. 

Assim, Filho et. al (2012) registram que a política de Assistência Social segue 

os caminhos do pluralismo de bem-estar31, onde o Estado na medida que se centra 

o investimento nas políticas de transferência de renda, realiza parcerias com outros 

setores da sociedade para atender as necessidades de seus usuários, revelando um 

medíocre financiamento no restante da política de assistência. 

Mioto (2008) chama atenção para esse processo com a ideia de que a família 

está no centro da proteção, como parceira na condução das políticas sociais. 

Entretanto, denota o profundo caráter familista dos padrões de proteção social 

brasileiro, onde as unidades familiares devem assumir as principais 

responsabilidades pelo bem-estar de seus membros. Expandindo assim, o perfil 

residual e compensatório das políticas sociais. Nestas condições, compreendemos 

que a perspectiva da matricialidade familiar instituída na política de Assistência 

Social, não está alheia a projetos distintos de proteção social. 

 
Por este prisma, como concluiu Paiva et al. (2009), essa matricialidade 
sociofamiliar, formulada de maneira quase mágica na política de assistência 
social brasileira busca reconhecer o grupo familiar como referência afetiva e 
moral. No entanto, extrai as relações sociais do contexto histórico, 
contraditório e dialético no qual se inserem os sujeitos, e resulta num 
comportamento conservador da política social, que deve servir para 
trabalhar a conduta das famílias. (apud FILHO, et. al., 2012, p. 37). 

 

 Na medida em que o objeto desse estudo encontra-se intimamente interligado 

ao debate acerca da configuração desta política, uma análise mais particular das 

tensões, desafios e tendências postos ao exercício profissional do assistente 

social, reforça a importância da apreensão e crítica desses elementos conjunturais, 

                                                
31 O pluralismo de bem-estar expressa, o processo de desresponsabilização do Estado que tem 
ocorrido na área social, a partir das mudanças em torno do Estado ditado pelas políticas de  ajustes 
neoliberais. Conforme desenvolvem diferentes analistas, o pluralismo “é tratado como modo 
específico de implementação da privatização de medidas de bem-estar público, antes estabelecidas, 
com efeitos negativos em termos de redistribuição e qualidade” (ABRAHAMSON apud FILHO , et. al., 
2012, p. 34). 
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com vistas a não reproduzir conceitos padronizados da política de Assistência 

Social, que encobrem as reais contradições que permeiam a questão social. 

Ao atuar sob as expressões da questão social, é inegável o avanço do SUAS 

ao configurar essa política como política de Estado, na perspectiva democrática, 

descentralizada, participativa e do controle social, com a possibilidade de efetivação 

dos trabalhadores via concurso público, tendo em vista o histórico do primeiro 

damismo e voluntariado. Porém se gesta no seio das contrarreformas neoliberais, 

voltadas para a administração da pobreza absoluta, centrada nos benefícios de 

transferência de renda. 

Nesta linha argumentativa, FILHO, et. al. (2012, p. 33) destacam: 

 
No entanto, as condições objetivas para a implementação do SUAS estão 
postas: prioridade ao pagamento dos juros e serviços da dívida, com 
elevação do superávit primário; foco no controle da inflação (conseguido 
através do aumento dos juros); redução dos gastos públicos da área social; 
pouco investimento em infraestrutura, saneamento básico, saúde, 
educação; programas sociais altamente focalizados e excludentes; altas 
taxas de desemprego; índices elevados de violências; dentre tantos outros 
fatores. 

 

Essas indicações nos revelam que a implementação de um modelo efetivo de 

gestão da Assistência Social, no que tange uma cultura democrática, embutido em 

um perfil universalista e redistributivo no atendimento à população, impõe desafios a 

legitimidade do SUAS, pois se preservam práticas conservadoras e clientelistas, 

numa perspectiva de focalizar no combate à pobreza, refutando as posições liberais 

no trato da questão social. 

 Assim, pressupõe-se que o carro chefe dos governos Lula e Dilma Rousseff, 

se pautou alicerçado nos programas de transferência de renda focalizados na 

extrema pobreza, principalmente a partir da implementação do Programa Bolsa 

Família em 2003, o qual contribui para elevação da renda e consequentemente para 

aumento do consumo e do PIB. Entretanto, não altera de forma expressiva, mas 

paliativa, a condição de vida população, dado a elevada concentração de renda nas 

mãos das classes dominantes e as desigualdades sociais. 

A centralidade dos governos nos benefícios de transferência de renda, como 

principal estratégia da Assistência Social, comprometem a integralidade trazida pelo 

SUAS, se realiza por meio de ações compensatórias e focalizadas na pobreza 

absoluta. Antunes (1999) reforça que esse processo promove a manutenção/ 

reprodução da classe que vive do trabalho. “encontrando-se um enorme contingente 
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dessa classe na situação crescente de superprodução relativa estagnada - através 

do financiamento do próprio trabalho” (SILVA, 2012, p.9). 

Boschetti (2003) indica que a resistência para a implementação desta política 

no plano legal pode estar diretamente associada ao constante conflito com as 

formas de organização do trabalho. De acordo com a autora, as limitações que 

interferem na materialização da política de Assistência Social não estão ligadas 

apenas à sua prática histórica. Elas parecem ir além desta explicação e encontram 

solidez na política econômica atual que, aprisionada pelos ditames do ajuste 

estrutural apregoados pelo Banco Mundial e pelo FMI orientam-se pela rentabilidade 

econômica e não pelas necessidades sociais. Reforçada pela ideologia neoliberal, 

resgata o primado liberal do trabalho e reduz, quando não elimina, toda e qualquer 

possibilidade de garantia de renda e bem-estar não associada ao exercício do 

trabalho. 

Para Mota (2010, p. 153), ao focalizar os segmentos mais pobres da 

sociedade, a nova engenharia da Seguridade Social imprime outro desenho à 

política de Assistência Social, ao centralizar nos benefícios de transferência de 

renda, alterando o padrão de enfrentamento da questão social, imprimindo 

contradições dessa política com a realidade social. “Deixa de ser uma política de 

acesso às demais políticas setoriais, assumindo uma centralidade na política social”. 

A centralidade da política de Assistência Social se põe no contexto de 

reajustes neoliberais com a mercantilização da saúde e previdência e 

assistencialização da Assistência Social. Mota (2007, p. 134) chama atenção para a 

capacidade das classes dominantes de capitalizar politicamente a Assistência 

Social, transformando-a no principal instrumento de enfrentamento da crescente 

pauperização relativa, ampliando o exército industrial de reserva no seio da classe 

trabalhadora. “Se constituindo em definir este segmento de classe como “excluídos” 

e os programas de assistência social como estratégia de inclusão”. 

Podemos inferir que essa centralidade se articula como o principal 

instrumento dos governos de enfrentamento das desigualdades sociais no cenário 

contemporâneo. A autora supracitada assinala que essa centralidade obscura a 

intensificação da precarização do trabalho, onde o Estado capitalista a serviço da 

grande burguesia nacional e internacional amplia o campo da Assistência Social ao 

mesmo tempo em que limita o acesso à saúde e previdência social. 
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Instala-se uma fase na qual a Assistência Social, mais do que uma política 
de proteção social, se constitui num mito social. Menos pela sua capacidade 
de intervenção direta e imediata, particularmente através dos programas de 
transferência de renda que têm impactos no aumento do consumo e no 
acesso aos mínimos sociais de subsistência para a população pobre, e mais 
pela sua condição de ideologia e prática política, robustecidas no plano 
superestrutural pelo apagamento do lugar que a precarização do trabalho e 
o aumento da superpopulação relativa tem no processo de reprodução 
social (MOTA, 2008b, p. 141). 

 

Constata-se que esse cenário de cronificação da crise do capital e de 

redimensionamento do Estado, a Assistência Social atua mais diretamente no 

processo de reprodução ampliada da força de trabalho, não mais na condição de 

política subsidiária nos regimes de proteção social, mas na condição de política 

central de garantia de renda mínima necessária ao consumo e à reprodução da 

força de trabalho (BOSCHETTI, 2016, p. 171). De tal modo que se revela na 

prestação de programas assistenciais parcos e precários, com a transferência de 

valores monetários ínfimos, os quais são insuficientes para a reprodução da vida dos 

sujeitos sociais que necessitam dos benefícios. 

Nesta linha de argumentação, compreende-se que a Política de Assistência 

Social se coloca frente à despolitização das lutas sociais de caráter de classe das 

desigualdades sociais. Mota (2007) elucida que esse processo ora passa a ser 

entendido como exclusão, ora como evidência da desfiliação em relação à proteção 

estatal, ambas confluindo na defesa de estratégias de inclusão e inserção, atribuindo 

que o existente se transforme em “ideal”. 

Ainda a mesma autora situa a seguridade social nesta dinâmica da 

reprodução social, e levanta a hipótese de que está em processo de consolidação 

uma nova estratégia de dominação política, uma reforma social e moral da 

burguesia, de dominação de sua hegemonia com o atendimento de algumas 

necessidades objetivas da classe trabalhadora. 

 
Essa reforma implica na passivização da questão social, que se desloca do 
campo do trabalho para se apresentar como sinônimo das expressões da 
pobreza e, por isso mesmo, objeto de direito à assistência, e não o trabalho 
(MOTA, 2007, p. 135). 
 

Este processo implica diretamente no trato da questão social, passando a 

adquirir novos significados. Mota (2007) denominou de transformismo do conteúdo 

que constitui a questão social, sendo tratada como exclusão, como objeto da política 

social, como ausência de cidadania e direitos sociais, questão social como 
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desemprego. Para a autora, essas tendências estão subjacentes às respostas 

presentes no conjunto dos programas e iniciativas vigentes no perfil das políticas de 

seguridade social. Essa forma de enfrentamento à questão social fortalece o projeto 

do capital a serviço da hegemonia burguesa. 

 

Dito de outro modo, há uma nova maneira de tratar a questão social na 
sociedade brasileira, focando-a enquanto objeto de programas e ações 
socioassistenciais de combate à pobreza, como orienta os organismos 
financeiros internacionais. A assistência social se torna, então, o principal 
mecanismo de enfrentamento da questão social. Devido às mudanças no 
mundo do trabalho, responsável por modificar o padrão de acumulação 
capitalista e transformar em números exorbitantes a massa de 
trabalhadores sem emprego, esta política é revalidada e colocada no centro 
da proteção social como proposta de combate às expressões da questão 
social. Assim, a parcela da população que não consegue atender suas 
necessidades por meio do mercado, torna-se público-alvo da assistência 
social. (FILHO, et. al., 2012, p. 26). 

 

Nesta mesma direção, Sitcovsky (2010, p. 215) elenca que em tempos de 

crise os “pobres” que se tornaram público da Assistência Social são os miseráveis, 

desempregados e desqualificados para o trabalho. O autor ainda ressalta as 

análises de Castel (1998), para ressaltar a brecha que se abriu a partir da interseção 

entre assistência e os seguros sociais, e a renda mínima. Retratando uma 

“modalidade de programas para os sistemas de proteção social condizentes com as 

novas configurações do trabalho”. 

Conforme nos revela Sitcovsky (2010), o Programa Bolsa Família ocupa 

função importante na proteção social do país, dentre os setores mais pobres da 

população. De outro modo, a linha de pobreza estipulada pelo Programa Bolsa 

Família representa uma maneira de reduzir o número real de pobres, visto que se 

define como critério de acesso um corte de renda mínima que visa atender 

prioritariamente àquelas pessoas em condições de extremas carências. Por isso, os 

critérios de elegibilidade do Programa utilizam-se dos famosos testes de meios para 

classificar a população pobre, forçando-a a comprovar sua pobreza para ter acesso 

a esse tipo de assistência do Estado. 

No curso presente da história, evidenciamos que a partir do golpe de Estado 

de 2016 se intensifica o agravamento das contrarreformas, atingindo 

substancialmente o campo da seguridade social, expressando fôlego para retomada 

da acumulação do capital financeiro, o governo Temer cumpriu a tarefa de criar os 
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mecanismos e instrumentos para apropriação do fundo púbico pelo capital portador 

de juros. 

De tal modo, Souza & Soares (2019) desenvolvem um excelente estudo 

acerca do balanço crítico do governo ilegítimo do governo Temer indicando que: 

 
Face à crise crônica de superacumulação do capital e a recessão 
econômica que se agudiza entre 2015-2016, o que vislumbramos no 
período pós-golpe é a celeridade do ajuste fiscal, acompanhado de uma 
bruta deterioração das condições de vida e trabalho. O recuo civilizatório 
observado – expresso nos índices alarmantes de desemprego, o retorno do 
Brasil ao mapa da fome e uma crise sanitária – sinaliza para a ruptura com 
o “pacto social” inscrito na Constituição de 1988. Em detrimento dos direitos 
sociais e qualquer concessão aos “de baixo” aplica-se um programa de 
devastação social, justificável numa tônica conservadora e de intensa 
criminalização da pobreza. (p. 13) 
 

Frente a essas expressões a face mais perversa dos dois anos do governo 

Temer foi o congelamento dos gastos públicos por vinte anos na Saúde, Educação e 

Assistência Social, através da Emenda Constitucional PC nº 9532 além da reforma 

trabalhista e a deletéria, para os trabalhadores, proposta da contrarreforma da 

Previdência. “Trata-se de retirar os parcos recursos dos trabalhadores e transferi-los 

a quem sempre lucrou e concentrou a riqueza neste país”. (SOUZA; SOARES 2019, 

p.17). 

Nesta linha argumentativa, podemos inferir que os dois anos do governo 

Temer, estabeleceram limites para as despesas primárias, mediante os impactos do 

congelamento com os gastos públicos, evidenciadas nas análises de (BOSCHETTI 

& TEIXEIRA, 2019, p.78). As autoras aprofundam as reflexões acerca do perverso e 

penoso quadro de achatamento da seguridade social. Mais precisamente no campo 

da Assistência Social e da Previdência Social, elencam um reduzido crescimento 

nessas duas políticas, “se deveu à vinculação da maioria dos benefícios ao salário 

mínimo e à obrigatoriedade de assegurar suas despesas, o que redirecionou os 

cortes para a política de saúde”. 

                                                
32 Segundo Behring (2019, p.59), os elementos que permearam o discurso para aprovação da 
Emenda Constitucional, era a necessidade de fazer sacrifícios para que o país voltasse a crescer, 
“responsabilizando os gastos públicos e a dívida”, a autora compara dados PIB de 2002 e 2016 e 
acentua que o país não estava quebrado, que o enrijecimento do Estado, principalmente o Estado 
Social, acentua o” aventureirismo irresponsável, que independente do crescimento econômico 
congelam os gastos primários do orçamento público brasileiro, ao mesmo tempo que libera a 
apropriação do fundo público pelo capital portador de juros e pelos especuladores”. De acordo com 
as análises da autora existe uma evidente relação entre a EC 95 e a proposta devastadora da 
contrarreforma da previdência do governo Temer e do governo em curso de Bolsonaro. 
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As tendências expressas pela configuração da Assistência Social como vem 

sendo analisada neste estudo, se apresenta de forma centralizada do governo aos 

administrar e financiar as políticas priorizando as despesas financeiras em 

detrimento das políticas da seguridade social. No tempo presente, tem colocado as 

tendências de reduzir os gastos com os benefícios, com a diminuição do valor deles. 

 
(...) Ao reduzir os recursos de benefícios e/ou serviços socioassistenciais, 
milhares de pessoas desempregadas em condição de miserabilidade ou 
extrema pobreza se veem desprovidas do mínimo necessário à sua 
subsistência, o que obriga a se submeter às mais sórdidas formas de 
exploração e/ou indignas situações de mendicância (BOSCHETTI, 2018 
apud BOSCHETTI & TEIXEIRA, 2019, p. 82). 
 

No rumo dessas reflexões no período do Governo Temer e o atual governo de 

Jair Bolsonaro 33 reativou formas de refilantropização da Assistência Social, o 

Programa Criança Feliz, retomou as vertentes da filantropia de primeiro-damismo. 

Esse programa se colocou como o carro chefe da Assistência Social do Governo 

Temer, onde apesar do congelamento com os gastos públicos, teve um considerável 

aumento a este Programa, denotando a perspectiva do governo em se apoiar em 

práticas históricas pautadas na filantropia e desrresponsabilização do Estado. O 

Programa é implementado na contramão das prerrogativas do SUAS, estimulando a 

responsabilização das famílias pobres e seus indivíduos. (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 

2019). 

Ademais, os serviços socioassistenciais na prerrogativa do SUAS, passam 

por novas expressões a partir do Golpe de 2016, rebatendo diretamente na 

perspectiva democrática e nos eixos estruturantes do SUAS com já aprofundado 

neste estudo. “No âmbito do MDSA, por meio da portaria n.1324, de 27 de março de 

2018, foi determinada a vinculação desse recurso aos Blocos de financiamento de 

Serviços e Gestão do SUAS” (BOSCHETTI & TEIXEIRA, 2019).  

Por fim, as reflexões pautadas no percurso bibliográfico que versam a 

temática aqui aprofundada, assinalam considerável queda nos recursos voltados 

                                                
33 Conforme as análises de Behring (2019, p.44), o golpe de Estado de 2016 criou condições para 
ascensão da extrema direita nas eleições de 2018. “De novo Eldorado latino-americano que debelou 
a miséria e alçou milhões à “classe média”, a partir da implementação de um projeto 
neodesenvolvimentista, que teria rompido com o neoliberalismo do PT e aliados, em meio de dois 
anos retornando à barbárie ultraliberal dos pressupostos das finanças do grande capital, que se 
aprofunda em 2019, com chegada à direção de Paulo Guedes”. Assim, dentro dos limites dessa 
dissertação não aprofundaremos a conjuntura do governo de Jair Bolsonaro, pelo recorte temporal de 
análise aos dados de realidade produzidos pela COFI entre 2013- 2014 
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para estruturação dos equipamentos socioassistenciais como o CRAS34, CREAS35 e 

ACESSAS Trabalho36 revelando um processo de desmonte das estruturas previstas 

no SUAS, trazendo severos impactos para a direção  de  como foi concebido. “Sua 

fragilização, ou mesmo destruição, significa um retrocesso a uma condição de não 

política, quanto à assistência social se restringe as ações filantrópicas geridas pelas 

entidades beneficentes como favor moral e não como dever legal”, historicamente 

penetradas no processo de refilantropização desta política, frente a 

desresponsabilização do Estado em  prol da ordem dominante, obscurecendo o 

retrocesso no campo dos direitos sociais, permeados pelas contradições da 

acumulação capitalista e seus ditames.  (BOSCHETTI & TEIXEIRA, 2019, p.86). 

                                                
34

 “O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. 
Trata-se de um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, 
onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência 
com a família e com a comunidade. A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS 
promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. 
Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se 
tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais”. Disponível em: 
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/cras. Acesso em 02/08/2020. 
 
35

 “O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da 
política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco 
social ou tiveram seus direitos violados. A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros 
serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É 
unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Além de orientar e 
encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos 
existentes no município, no CREAS também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à 
família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária”. Disponível 
em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas. Acesso em 
02/08/2020. 
 
36

  “O ACESSUAS TRABALHO surge como estratégia de inclusão produtiva urbana do Plano Brasil 
Sem Miséria no âmbito da política de assistência social. Instituído pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social/CNAS (Resolução nº 18 de 24 de maio de 2012), o Programa é implementado em 
parceria com as Secretarias de Assistência Social dos municípios e do DF, que se responsabilizam 
pela mobilização, encaminhamento e acompanhamento dos usuários em situação de vulnerabilidade 
ou risco social, para ações de inclusão produtiva. Conta com apoio das Secretarias Estaduais de 
Assistência Social, que as assistem tecnicamente na oferta de políticas de inclusão no mundo do 
trabalho, direcionadas aos usuários da Assistência Social”. (BRASIL, 2017, p. 19). 
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2 O SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

  

 Este capítulo se propõe a apresentar as reflexões pertinentes ao exercício 

profissional do assistente social, no contexto contemporâneo da Política de 

Assistência Social. De tal modo, realizou-se um recorte temporal a partir da década 

de 198037, período no qual foram inauguradas concepções de teor crítico sobre o 

significado social da profissão.  

Nesta dimensão de análise, importa ressaltar a profissão como uma 

especialização do trabalho coletivo inserida na divisão sociotécnica do trabalho. 

Nesse sentido, a profissão se constitui no processo de reprodução das relações 

sociais e tem como objeto de trabalho as múltiplas expressões da “questão social”, 

que é fundante para a profissão (IAMAMOTO, 2001).  

A partir dos anos 1980, a profissão assume uma nova direção, fundamentada 

na teórica social crítica, promovendo expressivos avanços teórico-metodológicos, 

ético-políticos e técnico- operativos. Tais avanços expressos nos códigos de ética de 

1986 e 1993 têm como premissa que a profissão está inserida num espaço 

contraditório, existindo interesses antagônicos, mas as organizações da categoria 

(ABEPSS, CFESS, CRESS e ENESSO) e a intervenção profissional devem ser 

pautadas nos direitos da classe trabalhadora e seus interesses, numa perspectiva 

anticapitalista, no qual temos consolidado o projeto ético-político do Serviço Social. 

No rumo das reflexões produzidas, localizamos o entendimento que a 

construção do Projeto Ético Político acompanhou os processos de democratização e 

luta popular mediante ao Estado ditatorial, firmando-se entre a crise da ditadura e 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Todavia, no curso da história de 

caráter expansivo do capital, transformações substanciais ocorreram a partir dos 

anos 1970 no capitalismo central, como sinalizado no capítulo anterior, marcando a 

passagem para um novo estágio “capitalismo financeiro”, configurando a crise 

                                                
 
37

 A década de 1980 está intimamente relacionada à construção do projeto ético-político. Trata-se de 
um período de significativos avanços na profissão desencadeados pelo processo de renovação do 
Serviço Social brasileiro, que teve início na década de 1960, mais precisamente, durante a ditadura 
militar. Neste processo histórico, foi possível notar no âmbito profissional, especialmente nos anos 
1980, o acúmulo de forças progressistas, que aliada aos movimentos sociais da classe trabalhadora, 
contribuiu para a recusa das bases conservadoras do Serviço Social, inaugurando o pluralismo 
teórico e prático da profissão. No bojo desse processo histórico, se instaura as bases teórico-
metodológica, ético-política e técnico-operativa que fundamentam o projeto ético-político profissional.  
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estrutural do capital. Na atualidade brasileira, se põe como central o uma forte 

tendência ao aniquilamento do Estado democrático de direito. 

Destarte, o quadro de radicalização da questão social atravessa o cotidiano 

dos assistentes sociais que se defrontam com segmentos duplamente penalizados, 

processando ainda a intensificação da precarização do trabalho e da formação 

profissional, os espaços institucionais recrudescem as contradições geradas pela 

lógica do capital.  

Finalmente, aborda-se o exercício profissional do assistente social na Política 

de Assistência Social a partir SUAS, onde o contexto das contrarreformas 

neoliberais expressa características elementares para a configuração da Assistência 

Social como analisado no capítulo anterior. Com determinações e requisições socio-

institucionais, na condução das ações profissionais que imprimem tensões, desafios 

e novas tendências para o Serviço Social na atualidade e, portanto, são essenciais 

para fundamentação do nosso objeto de estudo. 

 

2.1 O Serviço Social e o Projeto Ético Político Profissional: Notas Introdutórias 

 

O Serviço Social brasileiro se gestou no interior da sociedade capitalista, em 

pleno desenvolvimento do caráter expansivo do capital monopolista, e surge para 

atender as necessidades das classes dominantes e da igreja católica, com cunho 

extremamente conservador de ajustamento das classes trabalhadoras à ordem 

vigente.  “Sua institucionalização na década de 1930, pelo Estado de dominação, 

controle e hegemonia do capital, equivale a uma nova racionalidade no 

enfrentamento da „Questão Social‟” (ABRAMIDES, 2019. p.82). 

A expansão do capital determinou o desenvolvimento extensivo do 

proletariado, a intensificação do processo de trabalho e da exploração e essa forma 

de efetivar o progresso econômico desenvolvem ao mesmo tempo a ampliação das 

relações de dominação e exploração e ainda as condições objetivas que viabilizam a 

maturação política dos trabalhadores, terreno onde se insere a atuação profissional 

do assistente social (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014). 

 No Brasil, o avanço da industrialização provocou a expansão da urbanização 

e a consequente diversificação das expressões da “questão social”, demandando 

um conjunto mais amplo de bens e serviços. Para operacionalizar tais bens e 
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serviços foram requisitados profissionais de várias áreas e dentre eles, o assistente 

social (SANTOS, 2019, p. 85).  

É somente na ordem societária comandada pelo monopólio que se gestam 
as condições histórico-sociais para que, na divisão social (e técnica) do 
trabalho, constitua-se um espaço em que se possam mover práticas 
profissionais como as do assistente social. A profissionalização do Serviço 
Social não se relaciona decisivamente com a “evolução da ajuda”, a 
“racionalização da filantropia” nem a “organização da caridade”, vincula-se, 
com a dinâmica da ordem monopólica (NETTO, 2011b, p.73). 

Em meados dos anos 1940 e 1950 com o redimensionamento e 

desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, o Estado intensifica as funções 

de zelar pelo controle e disciplinamento da classe trabalhadora dentro do ideário 

desenvolvimentista da economia, tarefas repassadas as instituições assistenciais. 

“Tais instituições passam a desempenhar funções políticas, econômicas e 

ideológicas vitais para a manutenção da classe dominante” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 324).  

A institucionalização do Serviço Social propiciou o crescimento do mercado 

de trabalho para os assistentes sociais fazendo com que o Estado e a classe 

burguesa legitimassem o Serviço Social o qual se transformou em um dos 

instrumentos para executar as políticas públicas sociais de ajustamento da classe 

trabalhadora. 

Nesta conjuntura, a profissão vai da caridade tradicional ligada ao bloco 

católico em suas diversas dimensões filantrópicas, para situar-se no campo da 

esfera Estatal, nas ações assistenciais e serviços sociais ofertados pelo Estado, 

visto a ampliação do contingente da classe trabalhadora e sua inserção política na 

sociedade. Podemos assim ponderar que a atuação do Serviço Social 

historicamente se expressa nas contradições geradas pela sociedade capitalista, na 

particularidade da realidade brasileira, terreno que articula a produção e 

concentração da riqueza na mesma proporção da ampliação da miséria para a 

classe trabalhadora. 

Dentro dessas dimensões, Iamamoto & Carvalho (2014) sustentam que 

embora o Serviço Social seja legalmente reconhecido como “profissional liberal”, 

tradicionalmente no Brasil, o exercício profissional não se concretiza como tal em 

função da sua condição de trabalhador assalariado, necessitando das políticas 

sociais públicas ou privadas para o exercício profissional se concretizar. Onde seu 
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trabalho é uma atividade subordinada à aos interesses da classe capitalista e o 

Estado se configura como principal instância mandatária. 

Esses determinantes do terreno sócio-histórico da profissão se configuram de 

essencial importância para compreensão do objeto desse estudo, localizando o 

entendimento que historicamente a atuação profissional do assistente social é 

travejada por processos de continuidades e rupturas ao conservadorismo, intrínseco 

as contradições do sistema de acumulação capitalista e suas requisições à 

profissão. 

 
O Serviço Social reaparece modificado, dentro do aparelho de Estado e 
grandes instituições assistenciais, guardando, contudo, suas características 
fundamentais. Atuando através de canais administrativos- e, às vezes, 
disciplinares- o Serviço Social mantém sua ação educativa e doutrinária de 
“enquadramento” da população cliente. Não se tratará mais, no entanto, do 
apostolado doutrinário, da salvação e recristianização das massas 
populares, de exorcizar o conteúdo liberal da sociedade burguesa. A boa 
parte “da ação caridosa dos benévolos, substituiu-se a atividade metódica e 
burocratizada de agentes assalariados”. (ib.ibid., p. 328). 

 
O desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais engendradas 

nesse processo determinam novas necessidades sociais e novos impasses que 

passam a exigir profissionais especialmente qualificados para o seu atendimento, 

segundo os parâmetros de racionalidade e eficiência inerentes à sociedade 

capitalista. (IAMAMOTO, 2005, p.77).  

Nesta conjuntura, podemos inferir que a dimensão conservadora prevaleceu 

na profissão por longos períodos, com redimensionamentos que acompanharam a 

dinâmica histórica do desenvolvimento capitalista tanto na realidade brasileira 

quanto no cenário mundial, colocando a necessidade de cientificidade às profissões. 

Andrade (2008) acrescenta que no Brasil e na América Latina, as ações 

profissionais sofreram influência norteamericana, incorporando as teorias estrutural-

funcionalistas e de metodologias de intervenção, como: o Serviço Social de Caso, de 

Grupo e de Comunidade.  

Essas teorias tinham como pilares atuarem na individualização dos sujeitos, 

não se questionava o motivo de uma sociedade composta pela desigualdade social 

e o indivíduo era visto como responsável pela situação social em que se encontrava. 

As influências da psicologia e a prática tecnicista e manipuladora prevaleciam. 

A dimensão dessa ação profissional institucionalizada é reconhecida como 

profissional da ajuda, da benesse, do auxílio, da assistência, da gestão de serviços 
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sociais, desenvolvendo ações pedagógicas de ajustamento, distribuindo recursos 

materiais, atestando carências, realizando triagens, atuando de forma burocrática e 

tecnicista, serviços e benefícios disponíveis, ou seja, administrando a lógica 

institucional. (GUERRA, 2016). 

Para Forti & Coelho (2015), embora no contexto do pensamento 

desenvolvimentista, as experiências do Serviço Social em desenvolvimento de 

comunidade contribuíram para condensar a influência norteamericana no Serviço 

Social brasileiro, se levarmos em conta o apoio de capacitação técnica, patrocinado 

por organismos internacionais, como é exemplo a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e a Unesco. De outro ângulo, tais experiências ampliaram os 

espaços da ação profissional, contribuindo para a relação dos assistentes sociais 

com outras áreas do saber, resultando numa troca e apreensão de novos 

conhecimentos. 

 
Essas experiências contribuíram para emersão de posicionamentos críticos 
em face da concepção do subdesenvolvimento de comunidade. Suscitaram 
a elaboração de críticas às demandas dirigidas ao assistente social, às 
demandas dirigidas ao assistente social, à sua origem e ao seu percurso 
histórico. Enfim, foi um processo que deflagrou um percurso de críticas à 
relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento e, por conseguinte, 
ao “solo histórico” de origem e ação profissional - ou seja, à sociedade 
capitalista. (ib.ibid., p. 22). 

 

Tomando como base as argumentações produzidas das concepções 

históricas do Serviço Social brasileiro, onde conserva um conjunto de ações não 

fundadas na crítica às contradições inerentes a dinâmica própria da ordem 

capitalista, na reprodução permanente das desigualdades e exploração da força 

humana de trabalho, este cenário aponta para o início do redirecionamento da 

profissão. Netto (2008) chama atenção para o processo de erosão da legitimidade 

tradicional da profissão. 

Ao problematizar historicamente o Serviço Social no Brasil, Netto (2008) 

acentua que diante do processo de desenvolvimento econômico do Brasil e 

consequentemente a intensificação das desigualdades sociais, processo que 

reforçou a intervenção Estatal para ajustamento da classe trabalhadora, ampliou-se 

o mercado de trabalho para os assistentes sociais nas instituições estatais e 

empresas, demandando o aperfeiçoamento profissional. Essas exigências, segundo 

o autor, criam a base de erosão com o Serviço Social tradicional, citando alguns 

elementos que contribuíram para aproximação com a academia, ocorrendo o 
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distanciamento com os segmentos católicos e a participação nas escolas de Serviço 

Social do movimento estudantil. 

 

A denúncia e a contraposição da profissão ao conservadorismo têm origem 
na década de 1960, com o movimento de reconceituação que perdura até 
1975. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, a profissão se move 
firmemente no combate ao conservadorismo, no protagonismo das direções e 
vanguardas profissionais, articuladas e progressivamente organizadas, o que 
proporciona a condição objetiva de conquista de sua hegemonia no lastro das 
grandes mobilizações sociais desencadeadas neste período histórico do país. 
(ABRAMIDES, 2019. p.39).  

 

Diante deste cenário, o Movimento de Reconceituação do Serviço Social 

iniciado nos anos 1960, onde o tradicionalismo da profissão começa a ser 

questionado no interior da profissão, desenvolveu-se numa conjuntura de 

enfrentamento à ditadura militar, tensionada pela emergência de forças populares e 

democráticas no cenário público. Importa destacar que o processo de renovação do 

Serviço Social brasileiro é expressão do Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social na América Latina, consequente da intensificação das lutas sociais 

vivenciadas no âmbito acadêmico, na Igreja, nos movimentos estudantis, entre 

outros.  

Tal Movimento no contexto latinoamericano expressa um amplo 

questionamento da profissão (suas finalidades, fundamentos, compromissos éticos e 

políticos, procedimentos operativos e formação profissional), composto de diversas 

vertentes e com nítidas particularidades nacionais. Entretanto, sua unidade 

fundamentava-se, principalmente, na afirmação do compromisso com as lutas dos 

“oprimidos” pela “transformação social” e no propósito de atribuir um caráter 

científico às atividades profissionais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014).  

Embora tenha sido interrompido pela repressão da ditadura militar na América 

Latina, caracterizando, como sugere Netto (2008), um movimento inconcluso e 

contido em sua história, isso não engessou o movimento. Para este autor, a década 

subsequente aos anos 1970, alimentou o que houve de mais avançado no Serviço 

Social latino-americano. O Serviço Social brasileiro marcou significativa presença 

neste movimento latinoamericano, isso porque esse período coincidiu com a 

ditadura militar no país, fazendo com que o debate aqui caracterizasse outras 

nuances e ganhasse distintas influências teóricas.  

É neste contexto do Movimento de Reconceituação que se potencializa uma 

disputa entre projetos políticos distintos no interior da profissão, polarizada por três 
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vertentes teórico-metodológicas denominadas: Modernizadora, Reatualização do 

Conservadorismo e Intenção de Ruptura. Referente à última vertente, Intenção de 

Ruptura, Netto (2008) relata que se trata de uma proposta de ruptura com o 

conservadorismo da profissão e, também, da construção do projeto ético-político. A 

proposta originária do mesmo encontra-se materializado no Código de Ética de 

1986, em seguida, reformulado em 1993, pela reformulação da Lei de 

Regulamentação da profissão, tendo como viés complementar, as diretrizes 

curriculares para o curso de Serviço Social, aprovadas pela categoria em 1996.  

Para Netto (2008), tudo isso resultou na construção de um novo projeto ético-

político profissional, atrelado a um projeto societário que propõe uma nova ordem 

social, direcionada à equidade e justiça social, numa perspectiva de universalização 

dos acessos aos bens e serviços relacionados à politica social. a categoria 

profissional sela um compromisso com a classe trabalhadora, considerando o 

aprimoramento intelectual, baseado na qualificação acadêmica e na concepção 

teórico-metodológica crítica e sólida.  

Por essa forma, o período problematizado representa os desdobramentos que 

foram marcantes para a construção do Projeto Ético Político do Serviço Social 

brasileiro. A partir de então, são observados avanços intelectuais e organizativos no 

meio profissional. Netto (2008, p. 150) nos coloca a seguinte reflexão:  

 
É nesse contexto que o histórico conservadorismo do Serviço Social 
brasileiro, tantas vezes reciclado e metamorfoseado, confrontou-se pela 
primeira vez com uma conjuntura em que a sua dominância no corpo 
profissional (que, sofrendo as incidências do „modelo econômico‟ da 
ditadura, começa a reconhecer-se como inserido no conjunto das camadas 
trabalhadoras) podia ser contestada [---] uma vez que, no corpo profissional, 
repercutiam as exigências políticas e sociais postas na ordem do dia pela 
ruptura do regime ditatorial.   

 

Ao longo período de Estado ditatorial e ampliação das bases de acumulação 

capitalista frente à internacionalização do capital financeiro, se tem a estagnação 

política da classe trabalhadora, que se encontrava mais fortalecida anterior ao golpe. 

Entretanto, a partir dos anos 1970 eclodiram grandes movimentos sindicais que 

ganham contornos mais intensos a partir da década de 1980 (IANNI, 2004, p. 303).  

Mota (2019) destaca que este contexto histórico demarcou a reorganização 

política, sindical e dos movimentos populares, a partir da reestruturação dos partidos 

políticos, com a criação do Partido dos Trabalhadores (PT), expresso pelas 
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movimentações dos trabalhadores, intelectuais, movimentos pastorais, sindicais e 

posteriormente pela criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

 Nesta conjuntura, a crise da ditadura militar, tensionada pelas lutas de 

democratização da sociedade brasileira, inaugurou concomitantemente a condição 

política para o questionamento do histórico conservadorismo no Serviço Social. Esse 

questionamento não ocorreu de forma linear e hegemônica no interior da profissão. 

Todavia, ganha mais solidez com o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 

propiciando o acúmulo de forças progressistas da vanguarda da profissão, aliada ao 

movimento do conjunto dos trabalhadores, resultando na recusa das bases 

conservadoras do Serviço Social e instaurando o pluralismo teórico e prático na 

profissão.   

 Abramides (2019) chama atenção para importância da inserção no 

sindicalismo classista 38  e de luta de classes, onde os assistentes sociais 

desempenharam papel fundamental em sua própria organização política, mas 

também articulado as lutas mais gerais dos movimentos populares. Para tanto, a 

organização sindical dos assistentes sociais e as articulações junto aos movimentos 

classistas se põem como grande propulsor para direção política da profissão. 

 Isso porque, todo projeto, ou ainda, toda prática, numa sociedade de classes, 

tem uma dimensão política. Ou seja, se desenvolve em meio às adversidades 

econômicas e políticas produzidas no movimento das classes sociais antagônicas. 

Na sociedade capitalista, elas são a burguesia e proletariado. Sendo assim, o 

projeto profissional é, também, projeto político. Esse projeto profissional encontra-se 

articulado a um projeto societário cujo eixo central assenta-se à direção da 

sociedade como um todo. Portanto, é a disputa entre projetos societários que 

estabelece, em última instância, a transformação ou a perpetuação de uma 

determinada ordem social.  

De fato, Abramides (2019, p. 41) ressalta que os projetos societários são 

projetos coletivos que na sociedade capitalista se constitui em projetos de classe. A 

autora revela ainda, que a principal relação entre o projeto profissional e projeto 

                                                
38 O novo sindicalismo desde o seu surgimento em finais dos anos 70, até a metade da década de 
80, significou um avanço e organizativo para as classes trabalhadoras que culminou com a fundação 
da CUT em 1983 e a solidificação do polo cutista. Esse avanço pode ser observado pelas grandes 
mobilizações e greves de categorias de trabalhadores e greves gerais, na ampliação de 
sindicalizados e de entidades combativas, luta pela conquista de liberdade e autonomia sindical, 
construção da nova estrutura sindical por ramo de atividade econômica e quebra do corporativismo, 
aprofundando o grau de consciência dos trabalhadores, o que configurou como um sindicalismo 
classista, de massas e de lutas.   ABRAMIDES & CABRAL (1995 apud ABRAMIDES, 2019, p. 88).  
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societário, pressupõe um processo de resistência de oposição à ordem dominante 

regida pelo neoliberalismo.  

Na concepção de Netto (1999): 

 
Os projetos profissionais apresentam a autoimagem de uma profissão, 
elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os 
seus objetivos e funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e 
práticos) para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento 
dos profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários 
de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e 
instituições sociais, privadas e públicas (entre estas, também e 
destacadamente com o Estado ao qual coube, historicamente, o 
reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais. (1999, p. 95). 

 

Ao considerar esses elementos, destaca-se que a legitimação do Serviço 

Social no âmbito acadêmico, a partir dos anos 1970, e o surgimento dos cursos de 

pós-graduação na área possibilitaram o acúmulo crítico necessário para formação 

de uma vanguarda crítica conciliada com a defesa dos trabalhadores. Onde a 

identificação da profissão com a luta geral dos trabalhadores, no campo acadêmico, 

operou-se uma acumulação teórica com matrizes teóricas e metodológicas 

alinhadas ao enfrentamento do conservadorismo. 

Cabe ainda salientar, que a primeira aproximação do Serviço Social Latino-

Americano com a tradição marxista, segundo Netto (1989), se dá de maneira 

enviesada, uma aproximação ao marxismo sem Marx. “Um viés derivado dos 

constrangimentos políticos, do ecletismo teórico e do desconhecimento das fontes 

clássicas”. (ib. ibid., p. 98). 

Entretanto, esse enviesamento ganhou novos contornos com o processo de 

ruptura com o conservadorismo da profissão, essa nova aproximação ao marxismo 

se dá no âmbito acadêmico, ganhado rigor intelectual. Essa nova interlocução, 

configura aportes histórico-sociais essenciais para a interlocução com a profissão, 

destacando as análises referentes às condições de trabalho do assistente social, a 

dinâmica cultural da sociedade burguesa e a atualidade do processo macroscópico 

da revolução. 

A tradição marxista, segundo Netto (1989), propicia ao Serviço Social, 

condições de compreender o significado social da profissão, fornece parâmetros que 

iluminam as modalidades da intervenção profissional e dinamiza a elaboração 

teórica dos assistentes sociais, possibilitando à categoria profissional, a partir da 

crítica de suas práticas, apreender o conhecimento de processos sociais. 
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 A partir do Movimento de Reconceituação, desencadeado na América Latina 

a partir dos anos de 1960, o Serviço Social amplia suas bases de interlocução com 

as ciências sociais e se aproxima da teoria social crítico-dialética. Tal aproximação 

teórica, segundo Netto (2008), possibilitou a crítica ao conservadorismo até então 

hegemônico na profissão e, consequentemente, as bases para compreensão do 

significado e dimensões da profissão, inseridos na divisão social do trabalho no 

processo de produção e reprodução das relações sociais.  

Cabe destacar o marco da obra: “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil” 

de Iamamoto & Carvalho, publicada em 1982, evidenciando o processo organizativo 

e do amadurecimento teórico-metodológico da profissão. Este estudo foi inspirado 

na teoria social marxiana, e possibilitou a apreensão da história a partir das classes 

sociais e suas lutas, sinalizando a centralidade do trabalho e dos trabalhadores. A 

produção intelectual e as discussões sobre o Serviço Social e trabalho passam a 

fundamentar-se na Crítica a Economia Política, e inaugura a análise do Serviço 

Social como especialização coletiva do trabalho inserido na divisão social e técnica 

do trabalho, partícipe do processo de produção e reprodução social. 

 Desse modo, a incorporação do Serviço Social como trabalho interfere na 

identidade profissional, a saber: a) infere no rompimento com a visão assistencialista 

e voluntarista que atravessa historicamente a profissão em sua gênese e 

desenvolvimento; b) a condição do assalariamento e as relações de trabalho, que 

perpassam o mundo do trabalho regido na sociabilidade do capital, possibilitam o 

reconhecimento dessa força de trabalho especializada com o trabalho e os 

trabalhadores. Assim, o Serviço Social é compreendido como uma especialização do 

trabalho e sua prática definida por um processo de trabalho, que tem na “questão 

social e suas múltiplas expressões” o objeto de intervenção. 

Neste rumo aludido, os profissionais começam a indagar a ordem 

estabelecida, a relação com as classes sociais e o papel do Estado, iniciando o 

processo de desvinculação do conservadorismo da profissão, construindo uma 

renovação teórica e prática, que orienta a intervenção profissional, fundamentada na 

realidade social e no questionamento da ordem vigente, dando início à construção 

de um novo projeto profissional. 

 
O projeto de ruptura do Serviço Social Brasileiro se configura por expressar 
as bases teórico-políticas do PEP (Projeto Ético Político), como terceira 
tendência da renovação do Serviço Social, e se manifesta de forma distinta 
nos diversos períodos em gênese de evolução e consolidação 
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(NETTO,1991a). Apesar de diversos matizes, presentes em sua distensão, 
algumas características centrais o identificam: a) a analise da vida social em 
sua totalidade; b) a percepção da profissão na divisão sociotécnica do 
trabalho; c) o significado social da profissão no processo de produção e 
reprodução da força de trabalho. d) a condição de assalariamento 
profissional; e) o legado marxiano e a tradição marxista como referenciais 
teóricos de interpretação e transformação da sociedade de classes; f) sua 
direção sociopolítica.  (ABRAMIDES, 2019. p.86).  
 

 Assim, ao longo do processo sócio-histórico do Serviço Social, os assistentes 

sociais se alinhavam com a perspectiva de intenção de ruptura ao conservadorismo 

e fixam o direcionamento ético-político, afirmando o compromisso com os interesses 

das classes trabalhadoras. A renovação da profissão veio acompanhada de 

preocupações e exigiu um novo horizonte para as respostas profissionais, o que 

derivou em significativas mudanças nas áreas de ensino, da pesquisa, da 

organização político- corporativa da categoria profissional, do mercado profissional 

de trabalho e também do exercício profissional. Nessa efervescência decorre o 

grande marco da trajetória histórica da profissão, o III Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais (CBAS), que ocorreu na cidade de São Paulo, em 1979, 

conhecido como “Congresso da Virada” 39 (ABRAMIDES, 2019). 

 Silva (2019, p. 19) nos revela que o Congresso da Virada se constituiu uma 

“inflexão da própria profissão, seja pela construção teórico-metodológica, ético-

político e técnico-operativo”, frente às posições e debates assumidos pela categoria 

profissional, em defesa da classe trabalhadora e no reconhecimento de sua 

condição de assalariamento, como parte da classe trabalhadora. 

Assim, fruto de vários processos de luta e imbricado no contexto sócio-

histórico do país, conforme aprofundado no capítulo anterior, o III CBAS se 

contrapõe ao caráter conservador e antidemocrático, evidenciando o autoritarismo e 

conservadorismo na direção do CFAS E CRAS, hoje Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) e Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), onde as eleições 

e decisões eram tomadas sem consulta da categoria. Em suma, as organizações 

representativas da categoria profissional se encontravam sob a hegemonia 

conservadora e a partir de então passam se democratizar. 

Para Abramides (2019), a reversão do conservadorismo nestas entidades, se 

processou de forma diferenciada pelo país, onde as militâncias sindicais se 

                                                
39 O CBAS teve a possibilidade de reversão do conservadorismo, impulsionada pela ação dirigente e 
organizativa das entidades sindicais e pré-sindicais, coordenadas pela CENEAS, em uma ação 
unitária, assumindo a direção política da profissão. (ABRAMIDES, 2019, p,87). 
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organizaram para incentivar profissionais a disputarem as eleições, ou seja, a 

democratização do conjunto CFESS/CRESS não se efetivou de forma pulverizada, 

porém foi fruto das articulações do setor militante de esquerda da categoria 

profissional. 

Não é demais salientar que o projeto ético-político materializa-se, do ponto de 

vista legal, no Código de Ética (1993), na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 

nº 8.662/1993), nas atuais Diretrizes Curriculares da Formação Profissional (1996), 

na Política de Estágio Supervisionado (2010), na Lei das 30 horas (Lei nº 

12.317/201014) e em tantos outros documentos e legislações não específicas, tais 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), dentre outros, contando com a participação ativa no processo de 

elaboração para a garantia de direitos. São expressões concretas que consolidam a 

direção política da profissão, antagônica à ordem do capital.  

Portanto, este projeto caracteriza uma mudança radical na direção social 

estratégica da profissão e, também, uma ruptura com o conservadorismo, sobretudo 

no que se refere à defesa de princípios fundamentais que constituem sua estrutura 

básica enquanto projeto profissional, articulando-se a um conjunto de valores éticos 

e políticos emancipatórios: a liberdade como valor ético central; a defesa dos direitos 

humanos; a ampliação e consolidação da cidadania; o aprofundamento da 

democracia; o posicionamento em favor da equidade e justiça social; a eliminação 

de todas as formas de preconceito e o respeito à diversidade; a garantia do 

pluralismo; o compromisso com a qualidade dos serviços prestados; a articulação 

com outras categorias profissionais e a luta pela construção de uma nova ordem 

societária. (CFESS, 1996). 

Nesta dimensão de análise, articulado ao objeto deste estudo que tem como 

base de análise o mapeamento do exercício profissional na Política de Assistência 

Social, elaborado pela COFI. Importa frisar o movimento de politização que o 

Conjunto CFESS/CRESS assume diante das perspectivas de rupturas ao 

conservadorismo no alinhamento as dimensões do Projeto Ético Político, visto a 

predominância cartorial e corporativa que exercia. Desde então, vem se firmando no 

reconhecimento e legitimidade da organização política da categoria profissional, na 

defesa do exercício profissional ético em nome dos interesses da sociedade e seus 

usuários.  
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Assim, importa sublinhar que o movimento de renovação das bases 

conservadores do Serviço Social configurou-se, pelo amadurecimento da crítica no 

interior da profissão, acompanhada pelo enfrentamento do Estado em plena ditadura 

militar. A efervescência e protagonismo dos movimentos sociais e luta pela 

ampliação da democracia no país, frente à condição de miséria e desigualdades 

sociais, contribuiu para o avanço da legislação brasileira no que se refere aos 

direitos sociais.  

 Conforme analisado no capítulo anterior acerca dos elementos da 

configuração e particularidades do Estado brasileiro, a Constituição Federal de 1988, 

fundamenta-se no paradigma da equidade e direitos sociais universais. Consolidou 

conquistas e ampliou os direitos nos campos da educação, saúde, assistência, 

previdência social, entre outros. Pela primeira vez na história brasileira, a política 

social teve grande amparo em uma Constituição. 

Neste contexto, a categoria profissional por meio da organização sindical e 

articulações com movimentos populares, se inserem nas lutas pelas políticas sociais 

públicas, de qualidade e constitucionais. Também se organizam em prol de 

melhores condições de trabalho. Tendo em vista, a condição de assalariamento, 

inserida em diferentes espaços sócio-ocupacionais, as quais exercem centralidade 

de atuação nas políticas sociais, nas esferas públicas ou privadas.   

Importa esclarecer o papel do Estado e as requisições aos espaços sócio-

ocupacionais, haja vista suas configurações nos determinados períodos históricos, 

compreendendo as relações e imbricações com o desenvolvimento capitalista e 

subordinação ao capitalismo central.  

Dessa forma, podemos destacar que o processo Constituinte evidenciou o 

tensionamento de projetos claramente opostos, em especial, no que diz respeito às 

políticas de seguridade social, em que confrontaram os projetos universalistas e 

privatistas. 

 Neste cenário, se desenvolveram no interior da profissão, aportes éticos 

legais alinhados a esse processo de ruptura ao conservadorismo. Os Códigos de 

Ética de 1986 e 1993 expressam esse alinhamento em que o primeiro expressou o 

rompimento ao conservadorismo e o segundo afirma-se como “um momento basilar 

do processo de construção do projeto ético-político do Serviço Social no Brasil” 

(NETTO, 2008, p. 154). 
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 O código de ética de 1993 reafirmou os seus valores fundamentais (a 

liberdade e a justiça social) articulando à exigência democrática que favorece a 

ultrapassagem das limitações reais que a ordem burguesa impõe ao 

desenvolvimento pleno da cidadania, dos direitos e garantias individuais e sociais. O 

código de 1993 em vigor, também expõe elementos fundamentais no que se refere 

às normatizações do exercício profissional, preservando-se os direitos e deveres 

profissionais, a qualidade dos serviços e a responsabilidade diante do usuário. 

Representa a direção dos compromissos assumidos pelo Serviço social nas últimas 

décadas do seu percurso histórico, em contraposição aos interesses e valores 

prevalecentes na ordem do capital. 

 Netto (1999) reforça que o debate para renovação do Serviço Social ganha 

solidez, articulado ao debate da formação profissional, de reforma curricular, capaz 

de responder com eficácia e competência às demandas tradicionais e as 

emergentes na sociedade brasileira. Com destaque para grandiosa documentação 

elaborada pela ABESS40. Ou seja, “trata-se de um projeto que também é processo 

em contínuo desdobramento, seus eixos fundamentais, pode-se ser encontrado nas 

discussões sobre a formação profissional, produzidas com modificações das 

diretrizes e bases da educação” (ib. ibid., p.15). 

 Seguindo essa linha de argumentação, Netto (1999, p.15) enfatiza elementos 

decisivos na afirmação desse projeto: Onde a liberdade se configura como valor 

central, vincula um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem 

societária, sem exploração e dominação da classe trabalhadora, etnia e gênero, 

afirma-se a defesa intransigente dos direitos humanos e repúdio ao preconceito,  

luta pela ampliação e consolidação da cidadania,  compromissos com a formação e 

aperfeiçoamento  profissional, novas bases nas relações com a população usuária, 

mediante compromisso com a população usuária e a qualidade dos serviços 

ofertados e  articulação com outras categorias profissionais que se alinham na 

defesa dos compromissos do projeto do Serviço Social.  

Dialogando na mesma linha de argumentação, Braz & Teixeira (2009, p. 190), 

acentuam os elementos constitutivos do projeto ético-político da profissão: 

                                                
40 Segundo Netto (1999) a Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS), e seu 
organismo acadêmico, o Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço 
Social/CEDEPSS, criado em 1987, tiveram seu formato institucional redimensionado em 1998, 
surgindo então a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 



91 

a) o primeiro se relaciona com a explicitação de princípios e valores ético-
políticos; b) o segundo se refere à matriz teórico-metodológica em que se 
ancora; c) o terceiro emana da crítica radical à ordem vigente – a da 
sociedade capitalista do capital – que produz e reproduz a miséria, ao 
mesmo tempo em que exibe uma produção monumental de riquezas; d) o 
quarto se manifesta nas lutas e posicionamentos políticos acumulados pela 
categoria através de suas formas coletivas de organização política, em 
aliança com os setores mais progressistas da sociedade brasileira. 

 

 A partir desses elementos constitutivos é possível afirmar componentes que 

dão materialidade, objetivando-os e dando visibilidade aos mesmos: a produção de 

conhecimentos no interior do Serviço Social, mediante postura investigativa e 

articulada ao método histórico-dialético; as instâncias político-organizativas da 

profissão, o conjunto CFESS/CRESS, a ABEPSS, a ENESSO, os Centros e 

Diretórios Acadêmicos e demais associações profissionais e sindicais, entre outros; 

e há, por fim, a dimensão jurídico-política da profissão, através do arcabouço 

jurídico-legal, seja o específico da profissão (Código de Ética Profissional, Lei de 

Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS), assim como 

a legislação social, Constituição Federal e as leis dela decorrentes (BRAZ; 

TEIXEIRA, 2009, p.192).  

 Iamamoto (2015, p.226) sustenta que os princípios éticos imbricados ao 

exercício cotidiano, incidem um novo fazer profissional, estabelecendo “balizas para 

a sua condução nas condições e relações de trabalho em que é exercido nas 

expressões coletivas da categoria profissional na sociedade. Aquela efetivação 

condensa e materializa a firme recusa à ingenuidade ilusória do tecnicismo”. 

A consolidação do Projeto Ético Político e a constituição do aporte teórico-

metodológico e ético-político configura as bases para o exercício profissional crítico 

e questionador, na compreensão da realidade social, da sociabilidade erguida pelo 

comando do capital e das relações mercantis, na reprodução permanente das 

desigualdades sociais e exploração humana da força de trabalho, articulado ao 

campo de lutas e de construção de alternativas coletivas. 

 
A partir das contradições de classes que determinam a profissão – e aí a 
dimensão política da prática profissional, da qual falamos anteriormente –, 
os(as)assistentes sociais podem, desde que num ambiente de democracia 
política–o que significa afirmar que tal democracia é um pressuposto para a 
própria existência do projeto ético‐ político –,escolher caminhos, construir 
estratégias político‐ profissionais e definir os rumos da atuação e, com isso, 
projetar ações que demarquem claramente os compromissos 
(ético‐ políticos) profissionais. O que se está a dizer é que nosso projeto é 
expressão das contradições que particularizam a profissão e que seus 
princípios e valores –por escolhas historicamente definidas pelo Serviço 
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Social brasileiro, condicionadas por determinantes histórico concretos mais 
abrangentes–colidem (são mesmo antagônicas em sua essência) com os 
pilares fundamentais que sustentam a ordem do capital (BRAZ; TEIXEIRA, 
2009, p.194).  

 

Nesta perspectiva, o processo pela conquista hegemônica do Projeto Ético-

Político do Serviço Social dá-se na década de 1990, marcado pela referência a 

tradição marxista por meio da teoria social crítico-dialética. Esse processo, todavia, 

ainda está em disputa, tendo em vista o caráter de classes da sociedade capitalista. 

A hegemonia refere-se à predominância desse projeto no interior da categoria 

profissional, frente a outros projetos em disputa, fortemente tensionado pelas forças 

capitalistas neoliberais de reação conservadora que avançam no país desde a 

década de 1990. 

Esse estudo defende as prerrogativas do Projeto Ético Político, elencando a 

importância de recuperarmos os elementos constitutivos do projeto profissional e 

sua configuração no determinado bloco histórico do país, trazendo grandes 

inquietudes para retomarmos sua essência e as possibilidades de luta e 

transformação da realidade. Essa perspectiva vem sendo defendida no campo da 

ética e bandeiras de lutas do conjunto CFESS/CRESS, com horizonte 

emancipatório. 

 

2.2 O Exercício Profissional e os Desafios Contemporâneos 

  

 O Projeto Ético Político como analisado no item anterior acompanhou os 

processos de democratização e luta popular diante do Estado ditatorial, firmando-se 

entre a crise da ditadura e promulgação da Constituição Federal de 1988. Todavia, 

no curso da história de caráter expansivo do capital, transformações substanciais 

ocorreram a partir dos anos 1970 no capitalismo central, marcando a passagem para 

um novo estágio “capitalismo financeiro”. Centrando-se novos desafios para a 

profissão. 

 Iamamoto (2009) nos traz a seguinte reflexão diante desta conjuntura: 

 
Essa primeira proposta político-institucional de resposta à questão social é 
tensionada por outra proposta de inspiração neoliberal, parte das políticas 
de ajuste recomendadas pelos organismos internacionais, comprometidas 
com a lógica financeira do grande capital internacional, que capturam o 
Estado nacional num contexto de crise e de fragilização do processo de 
organização dos trabalhadores. Ela se materializa, a partir de meados dos 
anos noventa, na profunda reestruturação do aparelho de Estado, conforme 
diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor do Estado, do Ministério da 
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Administração e da Reforma do Estado, atropelando, no processo de sua 
regulamentação legal, as normas constitucionais relativas aos direitos 
sociais, o que atinge profundamente a seguridade social. Essa 
regulamentação ratifica a subordinação dos direitos sociais à lógica 
orçamentária, a política social à política econômica e subverte o preceito 
constitucional (p.21). 
 

 De tal modo, como analisado no capítulo anterior o Brasil em sua formação 

sócio-histórica, econômica-política e ideocultural se desenvolve sob o predomínio do 

capital internacional, e a partir dos anos 1990, temos a ofensiva neoliberal que 

avança no país. Para tanto, as medidas dos governos são ainda mais destrutivas 

para a classe trabalhadora e as contrarreformas das políticas sociais.  

  Guerra (2016, p. 88) argumenta que crises são imanentes ao capitalismo, 

evidenciando os pontos elementares que distingue as formas de reestruturação do 

capital anterior aos anos gloriosos e após a restruturação produtiva dos anos 1970. 

Localizando que as medidas para recuperação da economia se direcionam para 

precarização de todas as formas de trabalho e submissão do trabalhador, “não 

permitindo o pacto entre trabalhadores e capitalistas”. 

 Conforme sustentado no capítulo anterior acerca das transformações 

societárias e as contrarreformas do Estado brasileiro, nosso ponto de análise se 

configura no entendimento que o neoliberalismo impõe racionalidades que 

constroem modos de vida compatíveis com as exigências da acumulação capitalista, 

que no seu estágio imperialista financeiro, transforma os patrimônios públicos em 

serviços mercantilizados, refutando as conquistas dos trabalhadores, fruto da 

organização da luta de classe, onde o Estado reforça seu papel de dirigente dos 

interesses da classe dominante e do grande capital. 

 Mota & Amaral (2016, p. 33) acentuam que a partir da entrada do 

neoliberalismo no Brasil, principalmente nos primeiros anos 2000, as vertentes 

neoconservadoras que assumem as direções dos governos sob o domínio da 

burguesia nacional e da ordem capitalista vigente. As autoras colocam em evidência 

a redução das manifestações contemporâneas da pobreza, evidenciando o seu 

enfrentamento através de políticas compensatórias de combate a pobreza, 

focalizadas na pobreza absoluta, através do “ideário do novo desenvolvimentismo”. 

 No Brasil a proposta democrático-popular protagonizada pelo Partido dos 

Trabalhadores41, tem seu esgotamento, limitando ainda mais a organização dos 

                                                
41 Conforme as análises de Abramides (2019, p. 2017), o PT desde sua origem não se constituiu 
como um partido de vertente marxista com de caráter revolucionário. Entretanto, nasceu dos 
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trabalhadores, uma vez que “o Partido dos Trabalhadores que faz o dever de casa 

passado pelos organismos internacionais, realizando cortes nos parcos direitos 

trabalhistas historicamente conquistados” (GUERRA, 2016, p. 89). 

  Neste contexto, elencamos a importância de recuperar o debate sindical na 

categoria profissional, configurando um dos grandes desafios na cena 

contemporânea. Desde a dissolução da Associação Nacional dos Assistentes 

Sociais (ANAS) em meados de 1980, a orientação é a organização por ramo de 

atividade econômica. No mesmo compasso, os anos 1990 são marcados pelas 

transformações no mundo trabalho, onde os assistentes sociais, enquanto 

trabalhadores assalariados inscritos na divisão social e técnica do trabalho, como 

uma especialização do trabalho coletivo, sofrem as consequências que afetam o 

conjunto da classe trabalhadora. 

 
A avassaladora investida neoliberal, a precariedade das condições de 
trabalho e o esfacelamento das políticas, a quebra e destruição de direitos, o 
sindicalismo “Cidadão e propositivo”, em substituição ao sindicalismo de 
combate, a condição defensiva em que se encontra o sindicalismo da 
ofensiva neoliberal e reestruturação produtiva, o giro sindical à 
socialdemocracia, a ilusão na democracia burguesa, o viés politicista da ação 
sindical, a luta no espaço da institucionalidade e no privilégio dos canais 
jurídico-institucionais de democratização do Estado neutralizam o processo 
de luta autônoma e independente da classe trabalhadora, ao longo dos 
últimos 30 anos, desde a implementação do neoliberalismo reestruturação 
produtiva no país. (ABRAMIDES, 2019, p.225). 

 

Notadamente, reforça-se a importância da organização sindical da categoria 

profissional por ramo de atividade econômica, um sindicalismo que aglutine todas as 

formas de contratação, no sentido de fortalecer a militância dos assistentes sociais, 

incorporado com as lutas mais gerais da classe trabalhadora. 

Um dos grandes desafios na organização político-sindical dos assistentes 

sociais na atualidade encontra-se na sua capacidade de problematizar a melhor 

estrutura sindical que possa combater os ataques do governo contra os 

trabalhadores. Cardoso (2016, p. 326) sustenta que, vivenciamos hoje, a 

mundialização do capital, no qual estratégias econômicas, políticas e sociais, por 

                                                                                                                                                   
movimentos e lutas sociais e fez com que setores marxistas revolucionários atuassem e interferissem 
em seu interior, na luta pela construção do socialismo, configurando um partido de esquerda. 
Todavia, de forma majoritária foi se constituindo aos interesses da institucionalidade, consolidando-se 
“social-democrata reformista no âmbito da gestão democrática burguesa, abandonando a formação 
política de seus militantes e, efetivamente, não construiu uma perspectiva teórica ao longo de sua 
trajetória histórica”. 
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parte do capital e seus representantes, contribuem para a fragmentação da classe 

trabalhadora e o enfraquecimento da luta conjunta.  

Tomando como base as considerações da autora referenciada, sobre o papel 

da organização sindical dos assistentes sociais, entende-se que a FENAS, no 

contexto atual, não está em sintonia com o projeto ético-político profissional. Em 

suas palavras: 

 
As entidades sindicais dos assistentes sociais que foram reabertas são 
resultado de uma política de conciliação de classes nada combativa e 
reafirmam, ainda, a transição inconclusa da organização político-sindical 
dos assistentes sociais. No entanto, não há como negar a sua existência e 
seu papel social nesse contexto. Os sindicatos dos assistentes sociais 
reabertos foram conformados pelas orientações cutistas pelegas, o que 
difere, em muito, do enfrentamento das condições que levam o trabalhador 
ao isolamento. Não podemos esperar que as direções atuais sejam 
combativas, dadas as suas direções políticas, mas acreditamos que cabe 
ao conjunto da categoria decidir, coletivamente, os rumos desse impasse 
(CARDOSO, 2016, p. 326). 
 

 A conjuntura de reestruturação produtiva, precarização, flexibilização e 

fragmentação das relações de trabalho, como produto da acumulação capitalista que 

avança no país com toda intensidade desde os anos 1990, aponta para 

desregulamentação e desprofissionalização das profissões, exigindo cada vez mais 

perfil profissional que responda as exigências do capital. Harvey (2007) nos revela 

ser uma exigência da acumulação capitalista para aumentar a produtividade. 

 A reestruturação produtiva, os avanços neoliberais e as diferentes formas de 

precarização resultantes desta atingem o mercado de trabalho do assistente social, 

gerando, contraditoriamente, uma redução nos postos de trabalho em alguns 

campos, como em empresas, e uma ampliação deste, principalmente para atuar com 

políticas de seguridade social, com maior reflexo para o campo da Assistência 

Social. Conforme analisado no capítulo anterior, com contornos específicos para a 

Política de Assistência Social, frente ao solapamento dos princípios do SUAS. 

 Almeida & Alencar (2011), reforçam essa análise:  

As ações profissionais são determinadas pelas dinâmicas do mundo do 
trabalho, do Estado e da sociedade civil que impactam sobre as formas de 
regulação do mercado de trabalho profissional, já que o Estado, além de ser 
seu maior empregador, tem uma função destacada nos processos de 
formulação e operacionalização das políticas públicas. Como expressão das 
estratégias de enfrentamento da questão social e dos mecanismos 
institucionais que asseguram os direitos sociais conquistados a partir das 
disputas societárias, as políticas públicas encerram condições 
socioinstitucionais, nas quais  o trabalho do assistente social se efetiva, que 
dependem da dinâmica entre o Estado e a sociedade civil, em particular a 
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partir da crise estrutural do próprio capital e das alternativas que são 
formuladas sob a hegemonia da burguesia financeira, dependem da 
capacidade de intervenção do Estado na sustentação dos mecanismos de 
regulação necessários ao processo de acumulação. (ALMEIDA; ALENCAR, 
2011, p. 142).   

É preciso conhecer o processamento do trabalho do assistente social e as 

formas assumidas por ele nos diversos espaços sócio-ocupacionais, e também as 

demais atividades que fazem parte do cotidiano institucional no âmbito público e 

privado, “na relação com os diferentes empregadores institucionais, exigindo um 

diálogo cada vez mais próximo entre formação, exercício profissional, pesquisa e 

produção de conhecimento” (IAMAMOTO, 2015, p. 435).  

 Nesta linha, Abramides (2019) assinala que os determinantes estruturais do 

capitalismo mundializado na realidade contemporânea, atravessa diretamente a 

conjuntura pela qual o profissional de Serviço Social se insere. Seja nas políticas 

sociais, na condição de assalariamento ou no agravamento das “expressões da 

questão social”, base de requisição profissional, determinado por um processo de 

hegemonia do capital financeiro, sob o domínio do capital internacional. 

  Santos (2010) explicita que este contexto processa expressões como o 

desemprego, a inserção precária na esfera do trabalho, as várias formas de 

violência na vida cotidiana, a criminalização da pobreza, dos movimentos sociais e 

de suas lideranças, a judicialização da questão social, entre outros, e compõem o 

cenário contemporâneo por onde os profissionais se movimentam nos mais distintos 

espaços sócio-ocupacionais.  

  Braz & Rodrigues (2013, p. 259) reforçam que este cenário repercute 

profundas alterações das bases objetivas da profissão, que envolvem três pontos 

cruciais: “precarização da formação profissional, avanço do processo de 

desregulamentação das profissões, redirecionamento dos padrões de intervenção na 

“questão social”, com padrão reduzido de proteção social”. 

Nesta linha a precarização das relações trabalhistas, com vínculos 

fragilizados, se coloca como um dos desafios contemporâneos para o exercício 

profissional. O assistente social ao vender sua força de trabalho aos seus 

empregadores, estando locado no âmbito privado ou público, tem sua jornada de 

trabalho, seu cotidiano institucional, as prioridades das demandas bem como os 

meios e instrumentos de trabalho – que engloba recursos de natureza financeira, 

material e humana para o desenvolvimento de suas habilidades e competências 
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profissionais; determinado pelo interesse do empregador, o que circunscreve o 

assistente social na redoma da autonomia relativa, refletindo nas respostas às 

demandas institucionais.  

 Para Iamamoto (2005), a relativa autonomia é tensionada pelas 

determinações dos empregadores e pelas regulamentações específicas que 

respaldam o exercício profissional, no que se refere à organização da força de 

trabalho, às demandas, às funções, às atribuições, ao salário, à jornada de trabalho, 

dentre outros aspectos.  

 Frente às diversas configurações que se operam neste cenário, inferimos que 

o novo campo da divisão sociotécnica do trabalho possui características peculiares 

para o Serviço Social. Recuperando o caráter interventivo da profissão, podemos 

dizer que a apreensão das relações de trabalho do assistente social implica 

mediações do real, análise da totalidade concreta em que se instaura e consolida a 

sua relação com o Estado, sendo esta a sua principal vinculação da força de 

trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014).  

 Cabe assim notar as considerações históricas acerca da cultura profissional. 

Guerra (2016, p.91) chama a atenção, para um padrão prático-operativo que marca 

a constituição da profissão, sendo visto como o profissional que faz, considerando o 

Serviço Social como uma profissão interventiva. Destaca que a “particularidade está 

em oferecer instrumentais capazes de alterar variáveis do cotidiano dos usuários e 

operar mudanças ainda que paliativas, imediatas, respostas de caráter reformista-

integrador”. Nesta dimensão, se faz de suma importância, identificar os substratos 

teóricos com as raízes no positivismo ou do pragmatismo, se configurando, portanto, 

como um desafio contemporâneo ao exercício profissional. 

 Em outras palavras, o que pretendemos evidenciar é a particularidade das 

respostas profissionais frente às requisições do Estado, visto que pela via das 

políticas sociais, tem necessitado de espaços sócio-ocupacionais e de profissionais 

com a especialidade dos assistentes sociais para administrar as refrações da 

“questão social”, seja com políticas sociais de caráter universalista ou focalista 

(GUERRA, 2016).  

 Está se chamando atenção para a funcionalidade da profissão à ordem 

burguesa, instituído como profissional assalariado inserido na divisão social e 

técnica do trabalho. Demandado pelas instituições um conjunto de ações 

direcionadas à administração da pobreza e de conflitos. Sendo importante resgatar 
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as bases conservadoras que nutre a gênese da profissão42, partindo da identificação 

da profissão com práticas voluntárias, de ajuda e até mesmo messiânicas, “as quais 

historicamente nos têm levado à incorporação gradativa de funções genéricas, 

demandas inespecíficas, meras atividades que não cabe a nenhuma profissão, sob 

o argumento conformista do afinal nada custa” (GUERRA, 2016, p. 91). 

 Neste campo, as autoras Mota & Amaral (2016, p. 38) reforçam que esse 

processo evidencia para o Serviço Social a tentativa permanente de novas 

condições de operar a atividade profissional, tendo em vista a necessidade de 

identificar e intervir sob as “insistentes e expressivas manifestações da questão 

social”. 

 
Especialmente, estamos nos referindo à necessária transformação das 
competências profissionais forjadas pelas novas programáticas das políticas 
sociais, transformações estas que tomam a forma de um conjunto de saberes 
que devem ser concebidos como conhecimentos científicos, objeto de 
sistematizações, transmissão geracional, profissionalização e conteúdo da 
formação profissional. Aqui, novos conceitos e termos passam a ser 
incorporados à cultura profissional e acadêmica para responder às 
problemáticas sociais emergentes, constituindo-se em supostas “teorias 
setoriais” portadoras de capacidade heurística, de que são exemplares as 
referências aos conceitos de família, “resiliência”, empoderamento, 
empreendedorismo, acolhimento social, qualidade de vida, entre outros. 
(id.ibid, p.38). 
 
 

 Com base nas argumentações das autoras supracitadas, pode-se observar 

que os profissionais têm sido chamados para intervir com base em procedimentos 

definidos pelas Instituições, as quais recrudescem as contradições da lógica 

dominante. “A visão é a de que pelo instrumento de coleta de dados ou de 

intervenção se verificará a verdade dos fatos, a periculosidade dos sujeitos, sua 

capacidade de „resiliência‟, de „ressocialização‟, de „empoderamento‟”. (GUERRA, 

2016, p. 101).  

Diante dessa realidade, entre outros desafios e limites postos no âmbito da 

atuação profissional, chamamos atenção para tensões vivenciadas pelos 

profissionais dentro da burocratização e produtividade das ações profissionais nos 

                                                
42 Conforme analisado por Iamamoto & Carvalho (2014), as bases conservadoras das protoformas, 
exerciam ações emergenciais e assistencialistas no âmbito da caridade e da filantropia, em 
decorrência da grande influência dos valores e dogmas da Igreja Católica a qual teve atuação direta 
na formação desses profissionais. No período do surgimento das escolas de Serviço Social (1936: em 
São Paulo e em 1938: no Rio de Janeiro) inspiradas no movimento católico de reinserção social, as 
exigências para se tornar assistente social, o profissional deveria ser uma pessoa íntegra 
moralmente; ter um preparo técnico; ter um grande sentimento de amor ao próximo; solidário às 
injustiças sociais, pela miséria e serem dotados de vontade.  
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espaços institucionais, com a crescente segmentação da intervenção profissional a 

serviço da reprodução institucional. 

 

As políticas sociais, por sua vez, fragmentem-se segundo o nível de 
proteção, o segmento da classe trabalhadora a ser atendido, o tipo de 
serviço a ser prestado etc. Para cada uma das políticas e serviços sociais, 
existem os espaços institucionais específicos que concebem, planejam e 
financiam, imprimindo a direção social a cada política e serviço; os espaços 
que os avaliam e monitoram; os espaços executam. Os espaços sócio-
ocupacionais são fragmentados e pulverizados, distinguindo-se segundo a 
sua natureza pública ou privada. Nesse mosaico, colocam-se as fronteiras 
que delimitam e limitam as competências e habilidades requeridas pelos 
diferentes espaços sócio ocupacionais que constituem o mercado de 
trabalho do assistente social (FORTI; COELHO, 2015, p.30). 

  

Sendo assim, as políticas de reajustes neoliberais atendem parte dos 

segmentos mais pauperizados, onde o Estado como interventor das políticas sociais 

diminui seus investimentos na área de atendimento social e os assistentes sociais 

são chamados para avaliar, monitorar, executar e selecionar políticas e programas 

sociais, correndo o risco de se tornarem meros “executores terminais de políticas 

sociais”. Outra questão elementar, ainda considerando este cenário, refere-se a não 

exigência de um profissional com capacidade crítica e domínio teórico-metodológico 

e técnico-operativo consolidado pelo Projeto Ético Político.  

Seguindo essa linha de análise, entendemos que os avanços das políticas 

neoliberais requisitam “velhas” práticas profissionais. Guerra (2016, p. 94) aponta 

para uma retomada de práticas centradas nos sujeitos e nas famílias, “cuja aparente 

humanização da política acoberta o fato de serem intervenções disciplinadoras, em 

detrimento da organização e mobilização dos sujeitos”. Cenário que leva no não 

reconhecimento como sujeitos coletivos, bem como suas estratégias e organização 

coletivas. Ou seja, a lógica é fortalecer o caráter individual dos processos, de modo 

a enfraquecer a organização coletiva. 

Este quadro, conforme sustentam Forti & Coelho (2015), é constitutivo do 

processo de intensificação da exploração da força de trabalho, reforça a lógica 

produtivista que permeia a sociabilidade mercantil, entre todas as esferas da vida 

social. De outro lado, a tecnologização permite mistificar os processos cada vez 

mais complexos dos pontos de vista ideológicos e políticos. 

As instituições demandam profissionais com capacidade para manusear a 

tecnologia, fichas e cadastros, que assimilem as demandas dos segmentos da 

classe trabalhadora, tornando-se mais um dos desafios contemporâneos colocados 
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para o exercício profissional. “Essa aparente simplificação dos procedimentos 

contribui para intensificar a exploração da força de trabalho. O ritmo de trabalho 

definido a partir de metas a serem alcançadas determinará a eficácia do 

desempenho profissional” (FORTI; COELHO, 2015, p. 32). 

 Dessa maneira, Forti & Coelho (2015) nos colocam a seguinte reflexão: 

 
Segmentos da profissão vivenciam cotidianamente os agudos conflitos 
suscitados frente às solicitações dirigidas aos profissionais pelos atendidos 
nos serviços e às requisições institucionais que, em grande parte, denotam 
objetivos conflituosos. Esses conflitos revelam o confronto da direção social 
hegemônica na sociedade capitalista e aquela contida no projeto ético 
político do Serviço Social brasileiro e se replicam entre os assistentes 
sociais. Não há dúvida de que, por exemplo, as metas estabelecidas pelo 
órgão gestor conflitam com a premissa de qualidade dos serviços prestados. 
Tais metas privilegiam a quantidade de procedimento e atividades que 
visam à aferição de critérios de elegibilidade, de condicionalidades, de 
controle de normas institucionais, de repasse de recursos e benefícios etc. 
(ib.ibid., p. 33). 

 

Assim, é possível observar que os assistentes sociais têm sido chamados 

para responderem as demandas institucionais dentro de concepções que remetem 

ao passado da profissão, reforçando o caráter antagônico e os interesses distintos, 

onde na relação com a população usuária intermedia as demandas dos segmentos 

atendidos e do escopo institucional, colocando aos profissionais desafios e tensões. 

Seguindo essa linha argumentativa, para apreensão crítica dos elementos que 

versam a leitura do objeto desse estudo, inferimos que o exercício profissional à luz 

da cena contemporânea, se encontra intimamente interligado aos processos de 

rupturas e continuidades ao conservadorismo regido pela ordem dominante, 

permeado pelos retrocessos e severos ataques à exploração da força humana de 

trabalho e para o campo das políticas sociais. 

Santos (2019, p. 93) revela que mesmo nos momentos mais favoráveis à 

afirmação da “ruptura” à lógica conservadora, historicamente a demanda 

institucional ao Serviço Social sempre se colocou de forma conservadora. Para esta 

autora, a conjuntura atual incide sob as desvantagens ao reconfigurarmos a 

demanda conservadora no cotidiano do exercício profissional. Ou seja, como tem 

sido as respostas profissionais diante das requisições institucionais? Haja vista, todo 

solapamento das políticas sociais, a intensificação da exploração e precarização das 

condições de trabalho, acrescido pelas fragilidades das condições subjetivas dos 

profissionais no enfrentamento crítico dessas demandas, agravadas pelo 

sucateamento e precarização da formação profissional. 
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Nessas condições, não espanta que haja uma espécie uma espécie de 
“naturalização” do projeto de mercado para o Serviço Social que reedita o 
conservadorismo. Nas condições atuais, esse projeto se traduz, por exemplo, 
em práticas: 
- Controlistas - de vigilância, mensuração e quantificação de rendas e bens 
materiais como critérios de “elegibilidade” nas decisões profissionais 
- Policialescas - de participação em procedimentos cuja funcionalidade é a 
produção de provas e a inquirição, como uma espécie de “fetiche”, visto sob o 
ângulo da “valorização profissional”. O maior exemplo disso talvez seja o 
chamado “depoimento especial, previsto na Lei n. 13.431/2007”; 
- Imediatistas - de atividades que se realizam “ao sabor da demanda 
espontânea”, sem qualquer dinâmica de planejamento e, sobretudo, 
- Preconceituosas - de decisões profissionais sobre a requisição de direitos 
baseados no senso comum, caracterizando prejulgamentos bastante 
recorrentes sobre a “malandragem”, a “preguiça” ou o “perigo” das classes 
subalternas. ((ib.ibid., p. 93). 

   

Notadamente, frente aos elementos analisados acerca dos desafios 

enfrentados pela profissão, podemos inferir que uns ganham novos contornos e 

outros nem tantos, entretanto se inserem em momento muito hostil aos 

trabalhadores.  Dado o aprofundamento da crise pós anos 1990, intensificada na 

cena atual com o avanço das forças da extrema-direita, com condicionantes 

antidemocrático e antipopular, assumida pelo governo brasileiro.  

O recrudescimento das políticas de ajuste neoliberal agrava as expressões da 

questão social e banalização do humano em detrimento a mercantilização de todos 

os processos da vida. Incidindo nos espaços sócio-ocupacionais das instituições 

empregadoras dos assistentes sociais, como também trazem implicações para a 

formação profissional, ou seja, para as condições de trabalho de assistentes sociais 

que atuam no interior das instituições e aqueles que participam diretamente da 

formação-discentes. 

No que se refere aos espaços de trabalho, alguns estudos têm priorizado as 

condições de trabalho do assistente social no SUAS e trazem importantes 

contribuições que evidenciam os limites e desafios postos à profissão na construção 

de estratégias coletivas que possam reverter esse quadro de intensificação de 

exploração da força humana de trabalho que ocorre na realidade contemporânea. 

Vê-se, portanto, que a ampliação do mercado de trabalho do assistente social 

se faz num quadro de total intensificação da precarização do trabalho, merecendo 

assim, estudos particularizados que possam desvelar a profissão no contexto atual.

  Compartilho das argumentações de Raichelis (2010) quando diz que, se este 

é um desafio para toda a gerência estatal brasileira, em função das questões que 

afetam a esfera do trabalho, do Estado e das políticas sociais na 
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contemporaneidade, evidentemente toma proporções específicas na assistência 

social, pela sua trajetória de "desprofissionalização e de atuação com base em 

estruturas improvisadas e descontínuas, do qual são expressões emblemáticas a 

cultura autoritária, patrimonialista e clientelista e o primeiro-damismo” (2010, p. 760), 

mostrando a persistente condição histórica nesta área, conforme dados reveladores 

das pesquisas aqui expostas.  

Forti & Coelho (2015, p. 34) reforçam a importância da teoria social crítica e 

seu método de conhecimento como instrumento necessário para apreensão do 

movimento real, incorporando a importância dos obstáculos e limites para ser 

enfrentados pela incorporação e aproximação entre o exercício investigativo 

contínuo do pesquisador e o profissional de Serviço Social em geral. 

Nesta seara, de um lado podem representar apenas os interesses 

institucionais e reproduzirem práticas autoritárias e burocráticas, gerenciando e 

monitorando a pobreza, práticas imediatistas e filantrópicas, extremamente funcional 

ao Estado assistencialista e penal, de outro ao atuar de forma crítica, ao desvelar a 

realidade dos segmentos atendidos, podem redimensionar possibilidades de 

intervenção e democratização, “além de acumular um conjunto de informações 

sobre as expressões da questão social pela via do estudo social” (IAMAMOTO, 

2015, p.428).  

Dessa forma, ainda que o projeto profissional esteja em disputa, e 

permaneçam setores conservadores no interior da profissão, nos quais podem ser 

observadas correntes neoconservadoras ganhando espaço entre os profissionais, 

supõe-se que a categoria profissional se mantém hegemonicamente no campo do 

marxismo, sendo possível perceber nos espaços dos cursos de Pós-Graduação, 

onde profissionais de outras áreas recorrem aos programas de Serviço Social a fim 

de realizar a interlocução com a teoria social crítica. 

Assim, a dimensão ético-política se coloca de forma elementar, responsável 

por embutir sentido e direção à ação profissional, onde as entidades representantes 

da categoria profissional ocupam legitimidade essencial. O conjunto CFESS/CRESS 

vem avançando com a aprovação de novas resoluções que demonstram tanto o 

compromisso ético-político do Serviço Social com o Projeto Profissional, quanto o 

avanço e a capacidade de resistência da profissão frente às adversidades históricas.  
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 No âmbito da dimensão político-organizativa, também se configura 

substancial neste quadro, pois a capacidade de organização, resistência e 

enfrentamento se colocam na ordem do dia.  

 Neste campo, cabe assinalar o significado da profissão, entendido sob as 

condições histórico-sociais que o perpassam, permitindo demarcar as possibilidades 

para apreensão das peculiaridades que conformam o seu projeto profissional. Este 

projeto alinhado e orientado pela cultura crítica, requer um profissional 

comprometido ética e politicamente, munido de competência teórico metodológica 

para atuar na explicação da vida social, decifrando as particularidades do seu 

trabalho em conexão com os processos macroscópicos da sociedade burguesa.  

Contudo, reafirma-se a importância da articulação das três dimensões 

construídas pelo projeto profissional, ou seja, a interlocução entre a dimensão 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.  

 

2.3 O exercício profissional do assistente social no Sistema Único de 

Assistência Social: entre as particularidades da Política e do Projeto Ético 

Político  

 

 Tomamos como ponto de partida, a ideia de que o Serviço Social pactuou por 

um projeto ético-político antagônico à política econômica e, embora se mostre de 

imediato com enormes desafios para sua consolidação, tem sido de fundamental 

importância para pautar o trabalho profissional crítico. Nesse sentido, os princípios 

que orientam o projeto ético-político têm sido vitais para o cotidiano profissional do 

assistente social. Neste item, pretende-se contribuir com a análise das novas 

demandas que se colocam ao exercício profissional no contexto da Política de 

Assistência Social contemporânea. Sob a ênfase do processo de implementação do 

SUAS, apresentamos antigos e novos limites e desafios postos ao exercício 

profissional.  

 Sustentamos a noção de que a inserção socioprofissional está 

intrinsecamente relacionada aos determinantes socio-históricos da sociedade 

burguesa, regida pelas relações antagônicas da ordem dominante. Esses 

determinantes atravessam as requisições postas ao exercício profissional.  

 De acordo com as análises de Guerra (2013), o Serviço Social é uma 

profissão eminentemente interventiva, mas também possui natureza teórica, 
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investigativa, formativa e ético-política. No que se refere à característica interventiva 

da profissão a autora ressalta que é resultante do lugar reservado na divisão social e 

técnica do trabalho coletivo e do tipo de resposta dada à sociedade.  

 Nesta dimensão de análise, a autora reforça a condição de trabalhador 

assalariado, onde o assistente social busca dar respostas às demandas que lhe são 

colocadas, visando necessariamente operar uma transformação nos aspectos 

objetivos e/ou subjetivos. Para dar tais respostas, é fundamental que o profissional 

acione um conjunto de saberes: teórico-metodológicos, técnico-operativos, 

habilidades procedimentais, a partir de uma perspectiva ético-política com uma 

orientação estratégica determinada.  

 Nesta perspectiva de se entender as dimensões que dão forma e conteúdo à 

profissão, há que se considerar que elas só se realizam no espaço do cotidiano, e 

por isso encontra nesse peculiar espaço sua explicação racional, donde a 

necessidade de interpretá-lo à luz de uma teoria que seja capaz de revelar como se 

constitui este espaço, que modalidade de intervenção ele demanda, que dimensões 

devem ser acionadas em respostas aos seus desafios. (GUERRA, 2013, p. 53). 

 Partindo da premissa analisada pela referida autora, inferimos a relação entre 

o cotidiano e as modalidades da intervenção profissional. É no cotidiano que os 

sujeitos se produzem e se reproduzem, na dinâmica do processo social. A atuação 

socioprofissional do Assistente Social se coloca a partir dos aspectos das 

expressões da vida cotidiana da classe trabalhadora.  

 Assim, a atuação profissional intervém nas expressões da questão social, 

objeto de intervenção do profissional de Serviço Social e presente nos diferentes 

espaços sócio-ocupacionais, suas expressões demandam do Serviço Social projetos 

e ações sistemáticas de pesquisa e de intervenção. Compreender a sua gênese e 

estrutura é fundamental para o reconhecimento da classe trabalhadora, as 

contradições do processo de acumulação capitalista, e a formatação das políticas 

sociais.  

 Sob essa ótica, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) reforça que as 

atribuições dos assistentes sociais se localizam no âmbito da execução e avaliação 

de políticas públicas. Destacando a trajetória da profissão alinhada na luta pela 

defesa dos direitos e políticas sociais, inseridos em um projeto societário mais 

amplo. 
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(…) buscam cimentar as condições econômicas, sociais e políticas para 
construir as vias da equidade, num processo que não esgota na garantia da 
cidadania. A concepção do projeto ético-político profissional do Serviço 
Social brasileiro articula direitos amplos, universais e equânimes, orientados 
pela perspectiva de superação das desigualdades sociais e pela igualdade 
de condições e não apenas pela instituição da parca, insuficiente e abstrata 
igualdade de oportunidades, que constitui a fonte do pensamento liberal. 
(CFESS, 2009, p. 11). 

 

 Assim, reforçamos a defesa da profissão pelo amplo sistema de Seguridade 

Social, na perceptiva de efetivar os direitos sociais previstos no processo 

Constituinte de 1988, com princípios universalizantes e de qualificação legal das 

políticas públicas, instituídas como direitos dos cidadãos e de dever do Estado.   

 Importa frisar que para leitura crítica do objeto desse estudo, se faz de suma 

importância as análises acerca do processo de incorporação dos assistentes sociais 

na Política de Assistência Social. Elencando as configurações do marco regulatório 

do SUAS, concomitante ao cenário de aprofundamento das contrarreformas 

neoliberais e a reestruturação produtiva no mundo do trabalho.  

 Ressalta-se que a Política de Assistência Social tradicionalmente é um 

espaço socio-ocupacional que sempre incorporou assistentes sociais. A partir do 

marco regulatório da implementação e expansão do SUAS ampliou os postos de 

trabalho da profissão por meio da organização e normatização dos seus serviços. 

Simultaneamente notou-se o crescimento dos espaços de atuação profissional e a 

alteração das demandas, atribuições, competências e respostas profissionais, dentro 

de uma dinâmica de precarização das condições e relações de trabalho. Esses 

determinantes estão articulados à dinâmica da assistencialização das políticas 

sociais e expansão da Política de Assistência Social (MOTA, 2010), conforme 

aprofundado no capítulo 1 dessa dissertação.  

 Mota (2010) assinala que a Assistência Social, no marco do avanço das 

políticas de reajustes neoliberais, foi redimensionada pela intervenção gerencialista 

do Estado como estratégia de enfrentamento da pobreza. Assim, ganhou 

centralidade entre as demais políticas da Seguridade Social, conforme as 

orientações do projeto político do grande capital. Na análise da autora, a criação e 

implementação do SUAS expressou o processo, a afirmação e a expansão da 

política de assistência social brasileira.  

 Mota (2010) identifica dois principais mecanismos que estruturam esse 

processo: a ênfase nos programas de transferência de renda como política 
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compensatória e na relação do Estado e a estruturação das organizações sociais na 

construção da rede socioassistencial, como um dos vetores estruturadores do 

SUAS. Elencando que a construção da rede socioassistencial a partir da criação dos 

equipamentos CRAS e CREAS e as parcerias do Estado com as organizações 

sociais são fatores que incidem na expansão do mercado de trabalho para as 

diversas profissões.  

 Embora se mostre aparentemente favorável, pois se trata da expansão da 

profissão no mercado de trabalho, tem sido analisado criticamente, uma vez que se 

identifica, simultaneamente, a intensificação da precarização e flexibilização das 

condições e relações de trabalho, mediante o projeto neoliberal e financeirização do 

capital. Raicheles (2010) assinala que este cenário expressa uma nova divisão 

social e técnica do trabalho no âmbito do SUAS.  

 De fato, ao analisar a expansão do mercado de trabalho dos assistentes 

sociais, a autora Boschetti (2011) salienta que, no atual contexto, essas políticas 

sociais, juntamente com a Previdência Social, são as que mais absorvem e 

demandam essa especialização do trabalho, em todas as esferas públicas 

(municipal, estadual e federal). Embora contribuam positivamente para a ampliação 

do mercado de trabalho para o Serviço Social, isso não significa a garantia de 

condições éticas e técnicas, e condições e relações de trabalho dignas, defendidas 

pela profissão nos últimos quarenta anos.  

 A implantação do SUAS e sua rápida expansão por todo o território nacional 

vem ampliando consideravelmente o mercado de trabalho para os assistentes 

sociais e demais profissionais atuantes nessa área. Ao mesmo tempo e no mesmo 

processo, contraditoriamente, aprofundam a precarização das condições em que 

este trabalho se realiza, considerando o estatuto de trabalhador assalariado do 

assistente social, subordinado a processos de alienação, restrição de sua autonomia 

técnica e intensificação do trabalho a que estão sujeitos os trabalhadores 

assalariados em seu conjunto (RAICHELIS, 2010, p. 751).  

 Da mesma forma, Araújo et. al. colocam a seguinte reflexão: 

 
Embora a implantação do SUAS tenha provocado um aumento significativo 
de contratação de pessoal pelos municípios, tais contratações têm se 
efetivado através de um crescente contingente de trabalhadores sem 
vínculos empregatícios, na condição de prestadores de serviços, sem 
direitos trabalhistas, portanto, atuando de modo precarizado. Este tipo de 
vínculo tem propiciado o aumento da rotatividade de pessoal dificultando, 
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portanto, a conformação de um quadro funcional estável e qualificado 
(2008, p. 3). 

 

 Na medida em que a Política de Assistência Social tem-se mostrado um 

campo privilegiado, embora não exclusivo, de mediação do exercício profissional do 

assistente social, sendo reconhecido historicamente como profissional de referência 

dessa política, torna-se relevante contribuir sobre o debate do exercício profissional 

nesse campo de atuação.  

 Ainda que a política de assistência social seja um campo de trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar, ela se constitui historicamente como uma das 

principais mediações do exercício profissional dos assistentes sociais, sendo 

reconhecidos socialmente (e se autorreconhecendo) como os profissionais de 

referência desta política, apesar das ambiguidades que cercam essa relação de 

longa data (RAICHELIS, 2010, p. 751). 

 Diante desse cenário, é importante reafirmar à necessidade e relevância de 

analisar as condições e relações de trabalho do assistente social no âmbito da 

Política de Assistência Social, por considerar esses elementos fundamentais para a 

legitimação da PNAS e do SUAS. A Assistência Social é um setor intensivo de uso 

da força humana de trabalho, o que representa um desafio para a criação de 

condições adequadas de trabalho e de sua gestão cotidiana. (COUTO et. al., 2010). 

 Segundo as análises de Raichelis (2010), as normatizações estabelecidas 

pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), 

expressa avanços ao definir os mecanismos de profissionalização e publicização da 

Política de Assistência Social, ao elaborar procedimentos para composição das 

equipes de referência para os CRAS e CREAS, e também, ao estabelecer diretrizes 

para a qualificação dos recursos humanos e ampliação da capacidade de gestão 

dos seus operadores.  

 A NOB-RH/SUA cria também, para a rede socioassistencial privada, diretrizes 

para valorizar os seus trabalhadores, no sentido de fornecer a capacitação técnica 

em consonância com a PNAS. Inclui o tratamento salarial igual entre os 

trabalhadores da rede pública e das organizações sociais prestadoras dos serviços 

assistenciais. Nesse sentido, essas exigências ainda precisam de um longo caminho 

a ser percorrido para garantir condições concretas de trabalho comum a toda a rede 

socioassistencial (RAICHELIS, 2010).  
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 Para Raichelis (2010), o processo de ampliação do quadro de profissionais 

precisa estar vinculado com a estabilidade funcional, formação e qualificação 

continuada, ingresso via concurso público, com a definição de cargos e carreiras, 

caracterização de perfis das equipes e dos serviços, remuneração compatível e 

segurança no trabalho.  

 Neste movimento, é mais do que oportuno fazer referências aos 

compromissos assumidos no projeto ético-político profissional, o qual exige um perfil 

profissional qualificado, que realize ações que vão além da mera execução de 

programas e políticas, mas que seja um profissional com capacidade de apreensão 

crítica da realidade e do contexto dos interesses e correlação de forças que 

tencionam suas atividades no seu cotidiano de trabalho (RAICHELIS, 2010), sendo 

as precárias condições de trabalho uma dessas tensões que atravessa a vida 

profissional do assistente social. 

 Ao aprofundar o debate acerca das dimensões do exercício profissional do 

assistente social no âmbito da Política de Assistência Social, com propostas que 

visam demonstrar as tendências de assistencialização das políticas sociais e de 

centralização da política de assistência social, Mota (2010) sustenta que esse 

processo além de refletir na ampliação da intervenção do trabalho e nas formas 

precarizadas de contratação, infere nas atribuições e competências profissionais, 

nas requisições sócio-institucionais, na condução das ações profissionais por meio 

dos manuais normativos, os quais estabelecem um conjunto de procedimentos 

metodológicos.  

 Seguindo essa linha, o CFESS (2009, p. 16) elenca que o assistente social 

para atuar na Política de Assistência Social deve se “afastar das abordagens 

tradicionais, pragmáticas, que reforçam as práticas conservadoras que tratam as 

situações sociais como problemas pessoais que devem ser revolvidas 

individualmente”. As atribuições e competências pautam-se na Lei de 

Regulamentação da Profissão, requisitando do profissional, algumas competências 

que possibilitem a compreensão do contexto sócio-histórico em que se situa o 

exercício profissional, neste campo privilegiado de atuação. 

 Neste mesmo documento supracitado, o CFESS (2011) após os estudos 

realizados para o Seminário Nacional do Trabalho dos Assistentes Sociais no SUAS 

em 2009, já sinalizava para o processo de expansão da Política de Assistência 

Social, em decorrência da implementação do SUAS, descentralização das esferas 
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Federais, Estaduais e Municipais, onde na NOB-RH-SUAS estabelece a exigência 

do profissional de Serviço Social para compor seus Serviços de Referências. 

 Para tanto, o CFESS (2009) já levantava a preocupação e a necessidade de 

debater e estudar o trabalho profissional nessa área de atuação, na perspectiva de 

consolidar a Política de Assistência Social como direito, e assegurar as condições 

éticas e técnicas requeridas para o exercício profissional. 

 Assim, o Parâmetro para Atuação de Assistentes Sociais na PNAS elaborado 

pelo CFESS, têm como pressuposto primordial a definição de estratégias e 

procedimentos para a materialização do exercício profissional, com a prerrogativa, 

de que os assistentes sociais, conforme suas competências e atribuições possam 

exercer o campo da relativa autonomia. “Isso significa que não cabe ao órgão gestor 

estabelecer padronização de rotinas e procedimentos de intervenção, pois o trabalho 

profissional requer dinâmica interventiva para atuar sob o movimento da realidade” 

(CFESS, 2009, p. 04). 

 Em contrapartida, o Projeto Ético-Político vem sofrendo profundas mutações 

ao longo dos quarenta anos da “Virada” crítica do Serviço Social brasileiro, com 

diversos embates, requisições de velhas práticas e novos desafios. Porém, a direção 

hegemônica, permanece fortalecendo a direção que conquistamos no Congresso da 

Virada. Entretanto, evidenciam-se as antigas lutas e as novas que devemos travar 

para manter a direção crítica da profissão alinhada na defesa da classe trabalhadora 

e seus interesses. Podemos destacar que as entidades representativas da categoria. 

(ABESPPS, CFESS, CRESS e ENESSO), tem se consubstanciado nesta direção. 

 Guerra (2016) explicita que o Estado gerencial tem sido potencializado e 

exige novas atribuições para o exercício profissional, em um novo formato das 

políticas sociais, “utilizando-se da assistência social para exercer o controle sobre os 

pobres e suas demandas, ainda de maneira indireta, formatando-as dentro do 

modelo da política e oferecendo respostas padronizadas” (p, 99). 

 Nesta dimensão, Guerra (2013), acentua que o cenário de avanços 

neoliberais, vem incidindo na gestão e discursos assentados na lógica gerencialista, 

que estabelece a necessidade de profissionalização dos serviços assistenciais, ao 

mesmo tempo em que são reduzidas as contratações por intermédio de concurso 

público e aumentam aquelas por contratos temporários, sendo na maioria das vezes 

via “pregão”.  
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 Nesta linha de análise, Raichelis (2010) aponta que a situação do trabalho 

dos assistentes sociais no SUAS precisa ser problematizada, uma vez que, não se 

trata apenas de questões relativas à gestão do trabalho, mas, sobretudo, dos modos 

de organização do trabalho na sociedade capitalista atual e das condições concretas 

em que este trabalho se realiza no contexto das políticas sociais.  

 Para adentrar a análise mais particular acerca dos antigos e novos desafios 

postos ao exercício profissional neste cenário, cabe recuperar as análises de Guerra 

(2013) ao assinalar a expansão do mercado de trabalho profissional no processo de 

implementação do SUAS e o crescimento das vagas nos cursos à distância. A 

autora explica que as estratégias de administração gerencialista das políticas sociais 

assistencializadas, com projetos/programas minimalistas e emergenciais necessitam 

de um perfil profissional específico, o qual os cursos à distância têm construído.  

 Aqui, aparece a dificuldade de responder o que é o Serviço Social, [...] a 

aparente inespecificidade operatória da profissão, que não a diferencia de práticas 

leigas, voluntárias e filantrópicas, sua polivalência (que lhe valeu ampliar suas 

funções e ocupar cargos emergentes), e a tendência de incorporar tudo aquilo que 

outros profissionais não fazem, não como algo emergencial, mas como parte das 

suas "obrigações" e "compromissos", põe o nosso exercício profissional conectado e 

em sintonia com a tendência à desespecialização. Tal tendência cai como uma luva 

na nossa profissão e se expressa no caráter assistencial e de urgência das 

demandas, cuja aparência é, realmente, aleatória e inespecífica, além do mito do 

desconhecimento sobre o que faz o assistente social [...] (GUERRA, 2017, p. 103).  

 Neste rumo aludido, podemos considerar de acordo com Guerra (2013), que a 

tendência de desespecialização é funcional a Política de Assistência Social, uma vez 

que, há uma relação simbiótica entre o padrão técnico operacional hegemônico da 

profissão e o modelo de política social vigente que, oferta serviços socioassistenciais 

focalistas, pontuais e fragmentados na atualidade. Para a autora, essa tendência 

que apresenta na cultura profissional do assistente social tende a contemplar outras 

profissões da área do social.  

 Considera-se que o fio condutor das requisições das antigas práticas e novos 

desafios, percorre o processo de ampliação do mercado de trabalho para diferentes 

profissões no âmbito das políticas sociais, transformando as especialidades de cada 

categoria profissional. As mudanças que se processam nas profissões alteram sua 

natureza, matéria, saberes teóricos, interventivos, funções, atribuições, 
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competências, habilidades, respostas e valores que compõem sua cultura 

profissional, sob o suposto argumento da “transdisciplinaridade”. A autora apreende 

que está por trás desse falso argumento a necessidade de imprimir nas profissões a 

lógica gerencialista e tecnocrática como padrão de “operar” as requisições socio-

profissionais (GUERRA, 2017).  

 Para a autora supracitada, dois processos estão indissociáveis O primeiro 

processo diz respeito às tendências de polivalência, multifuncionalidade, 

desespecialização, desprofissionalização e diluição das competências e atribuições 

específicas que se encontram presentes na configuração atual das políticas sociais. 

Essa nova configuração das políticas sociais exige de seus profissionais uma rápida 

adaptação, somada a ampliação de suas funções socioprofissionais, sob o discurso 

da falta de oportunidades do mercado de trabalho. O segundo processo está 

relacionado à padronização e à tecnificação do trabalho. Isso se dá na diluição dos 

conteúdos concretos do trabalho sob as funções de administrar e gerenciar 

sistemas, nos procedimentos padronizados e autoexplicativos, que de certa forma, 

não exigem muito trabalho intelectual e, também, aparentemente, não demonstram 

uma intencionalidade política.  

 Contudo, os dois processos salientados se resultam na diluição das 

especificidades das profissões, isto é, a desespecialização. Outro aspecto 

importante a ser acentuado é a incorporação das tecnologias de informação na 

organização e gestão do trabalho nas políticas sociais. Ainda que os dispositivos 

eletrônicos sejam equipamentos importantes em diversos âmbitos, é preciso 

considerar que produzem um efeito mais controlador sobre o trabalho, contribuem 

na avaliação fiscalizatória do desempenho e intensificam o ritmo e a velocidade do 

trabalho. Esta lógica gerencialista instituída nas políticas sociais está assentada na 

ideologia da qualidade total, da eficiência das metas, do erro zero, efetivação dos 

resultados, conforme já mencionado (DAL ROSSO, 2008 apud RAICHELIS, 2010). 

 Na mesma linha de análise, Guerra (2016) nos revela que essa 

“tecnologização” introduzida nas políticas sociais faz parte da gestão racional do 

trabalho, a qual exige dos profissionais resultados quantitativos, cumprimento de 

metas e indicadores supostamente neutros. Este tipo de gestão desfaz a dimensão 

ético-política das profissões, uma vez que, a resposta política tem sido apresentada 

na administração de sistemas, redes, registros, tendo como referência os 
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indicadores sociais predeterminados, bem como pelas metas definidas e pelo 

conteúdo do controle social que é especificado em modelos.  

 Assim, a aparente sofisticação tecnológica incorporada nas políticas sociais é 

uma estratégia própria da sociedade burguesa para racionalizar a divisão social e 

técnica do trabalho. Essa estratégia visa reduzir as diferenças entre as profissões, 

desconsiderando a cultura, os conteúdos concretos, os valores, o espaço na divisão 

de social e técnica, os projetos profissionais e o projeto de sociedade de cada 

profissão. Além disso, vêm rotulando os trabalhadores em tecnólogos e as 

profissões em tecnologia de intervenção para as “situações de vulnerabilidade e 

risco”.  

 Contudo, neste emblemático cenário, se reproduzem requisições de velhas 

práticas de controle das massas para ajustamento aos interesses dos dirigentes do 

grande capital. O atual cenário, de avanços neoliberais, que no atual governo em 

curso de extrema direita, ultraliberal e extremamente antidemocrático do Presidente 

Jair Bolsonaro. Já vem trazendo graves impactos para os direitos conquistados no 

processo Constituinte de 1988 e no orçamento público para as políticas da 

Seguridade Social, Educação, Habitação entre outras, essenciais para reprodução 

da classe trabalhadora. Nesse cenário, o assistente social deixa de instrumentalizar 

a política social e transforma-se em um instrumento para atender as normativas e 

requisições institucionais, que se encontram ainda mais travejadas das contradições 

da grande ordem do capital. (BEZERRA et. al., 2019). 

  Nessa conjuntura de análise, as políticas sociais, especialmente a 

Assistência Social tem imprimido um ordenamento e uma configuração determinada 

ao exercício profissional. O Estado gerencial impõe novas atribuições à profissão 

com o objetivo de realizar a gestão dos “riscos sociais”. Nessa dinâmica, utiliza a 

Assistência Social para exercer o controle das classes trabalhadoras, formata as 

demandas baseadas no modelo da política e oferece respostas padronizadas por 

meio dos procedimentos apresentados nas normatizações e manuais de 

intervenção. (GUERRA, 2013).  

 Para Guerra (2013), esse perverso e emblemático cenário sócio-político 

captura os assistentes social para “operar” os programas focalistas das políticas 

sociais. No caso da assistência social, os profissionais têm sido requisitados para 

gerir sistemas, dentre os quais o Cadastro Único (CadÚnico) para programas 
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sociais, realizando o cadastramento da população, e também, o Sistema de 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON). 

  Ademais, vem condicionando e restringindo o exercício profissional à 

execução/concessão de benefícios, cumprimentos de metas, de normas, de rotinas, 

apoiado em critérios seletivos, quantitativos, repleto de condicionalidades, tendo 

como suporte um conjunto de práticas instrumentais manipulatórias. Cabe 

mencionar ainda, que a gestão de condicionalidades imprime um retorno às práticas 

fiscalizadoras, disciplinadoras e tecnocráticas (GUERRA, 2013; 2017). 

 Por fim, reafirmamos a atualidade do Projeto Profissional crítico, onde toda 

essa programática levantada para leitura crítica do objeto desse estudo, se faz 

presente no campo do exercício profissional e em todas as ações de nossa práxis, 

como: no campo da academia, na atuação dos docentes e nas entidades 

representativas categoria profissional.  Prosseguimos, em um permanente processo 

de debate e de luta, articulando o projeto profissional e projeto societário de 

emancipação humana, na defesa intransigente dos direitos humanos e da classe 

trabalhadora, inclusive como parte da classe trabalhadora. 
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3 REFLEXÕES SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE NO ESTUDO REALIZADO PELA COFI DO 

CRESS 7ª REGIÃO  

 

 O objetivo dessa pesquisa situa-se na análise dos dados da pesquisa 

realizada pela COFI entre os anos de 2013-2014, acerca do exercício profissional do 

assistente social nos equipamentos de CRAS e CREAS. Os dados fornecidos pelo 

CRESS-RJ 7ª Região são resultados das visitas programadas por área sócio-

ocupacional realizadas pela COFI, previstas na Política Nacional de Fiscalização 

(PNF).  

 Importante salientar a relevância da atuação da COFI, reafirmando as ações 

políticas e pedagógicas do Conjunto CFESS/CRESS, quanto à qualificação do 

exercício profissional na direção projeto profissional.  Na perspectiva da defesa da 

profissão e da qualidade dos serviços prestados aos usuários dos serviços sociais, 

afirma o sentido da fiscalização em três dimensões, organicamente vinculadas: 

afirmativa de princípios e compromissos conquistados; a particularidade político-

pedagógico; normativa e disciplinadora (CFESS/2007). 

 O foco de abordagem deste estudo encontra-se em apreender como se revela 

o exercício profissional na Política de Assistência Social, tendo como referência as 

normativas e atribuições profissionais expressas na Lei de Regulamentação da 

Profissão e na perspectiva e direção do Projeto Ético Político Profissional.  

Conforme descrito nos capítulos anteriores desta dissertação, o padrão atual 

das políticas sociais apresenta-se com forte tendência assistencialista e 

mercantilista O Estado dispõe de um conjunto de formulações, expresso nas 

normatizações/manuais das políticas sociais, que orienta os procedimentos 

metodológicos necessários à operacionalização dos programas/projetos sociais, 

apoiado na argumentação de eficácia e eficiência técnica (GUERRA, 2016; MOTA, 

2010). 

Conforme problematizado no primeiro capítulo dessa dissertação, a 

operacionalização dos programas, projetos sociais, e ações da política de 

assistência social se revela focalizada, pontual, fragmentada e repleta de 

condicionalidades o que já delimita um determinado público alvo, não sendo de 

caráter universal. O Estado como grande interventor das políticas sociais para 

manutenção da ordem vigente requisita um tipo de profissional que "opere", em 
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conformidade com as orientações estabelecidas em suas normatizações que são 

especialmente parametradas pelas agências multilaterais, como o BIRD e o Banco 

Mundial. Verifica-se, então, a exigência de um perfil profissional que seja tarefeiro, 

produtivista e multifuncional para executar as determinações da política, o qual vem 

sendo construído pela tendência de formação precarizada das novas gerações de 

assistentes sociais, no contexto de contrarreforma do ensino superior (BRAZ; 

RODRIGUES, 2013; GUERRA, 2016).  

Em relação ao percurso investigativo dessa dissertação, tomou-se como base 

a identificação e interpretação dos eixos de análise que perpassam os dados 

produzidos pela COFI, de alguns municípios que compõem a Seccional Sul 

Fluminense, particularizando os equipamentos CRAS e CREAS, a saber: 

caracterização das Instituições, população atendida, programas e composição das 

equipes, caracterização do trabalho profissional e condições de trabalho. De modo a 

identificar possíveis implicações que permeiam o fazer profissional do assistente 

social. 

Esses eixos de análise possuem significado estratégico na processualidade 

do exercício profissional. Nesse sentido, foram selecionados os dados considerados 

mais relevantes dessas categorias, para, em seguida, receber um tratamento 

qualitativo fundamentado nos estudos e pesquisas de viés crítico que problematizam 

tais conceitos de análise.  

  

3.1 Percurso Histórico da emergência da Comisso de Orientação e Fiscalização 

(COFI)  

 

A profissão, inscrita na divisão societária do trabalho, no âmbito das relações 

capitalistas de produção, passa a ser apreendida a partir da teoria social crítica de 

Marx no processo de ruptura com o conservadorismo e alinhamento em defesa da 

classe trabalhadora, adquirindo materialidade na conjuntura expressa na sociedade, 

com seus determinantes sócio-históricos, econômicos, políticos e culturais, tendo em 

vista os interesses antagônicos de classes em disputa na sociedade brasileira. 

Visto em perspectiva ampla, a intervenção profissional está condicionada por 

determinantes sócio-históricos e institucionais. Ao mesmo tempo, por respostas 

profissionais vinculadas aos projetos coletivos na construção de outra sociedade. 

Desta forma, a profissão desenvolve suas atividades em condições e relações de 



116 

trabalho concretas e dinâmicas, tendo como respaldo um conjunto de legislações 

profissionais e os fundamentos sócio-históricos construídos na formação e no 

desenvolvimento da profissão considerando também a necessidade do 

aprimoramento permanente na direção do projeto profissional crítico. 

 A Lei 8662/93, que regulamenta a profissão de Serviço Social, define em seus 

artigos 4º e 5º, respectivamente, as competências e as atribuições privativas dos 

assistentes sociais. Dentre estas, estão resguardadas, pelos incisos XI e XIII do 

artigo 5º, aquelas que se relacionam diretamente aos Conselhos Profissionais 

(CFESS / CRESS) e se referem à fiscalização do exercício profissional e ocupação 

de cargos de direção e fiscalização das referidas entidades (BRASIL, 2002). 

Nesta dimensão de análise cabe destacar a relevância das entidades 

representativas da categoria profissional, especificamente o conjunto 

CFESS/CRESS, o qual também passou por um processo de renovação, superando 

a lógica cartorial, burocrática e corporativa. Ampliando, as atribuições assumidas 

pelo conjunto, onde a função precípua de fiscalização do exercício profissional, 

ganha investimento teórico, político e pedagógico, na preocupação com a qualidade 

e o compromisso ético com os serviços prestados a população usuária. 

Assim, as ações do conjunto CFESS/CRESS passam a ser pautadas no 

aprimoramento dos instrumentos normativos, de regulamentação e fiscalização do 

exercício profissional, considerando que, 

 
É na década de 1980 que o conjunto CFESS/CRESS inicia o processo de 
organização do serviço público de fiscalização do exercício profissional com 
a adoção e aprimoramento de um sistema de inscrição e cadastro; 
instituição das Comissões de Orientação e Fiscalização; estruturação da 
fiscalização dos espaços ocupacionais; mapeamento de espaços de 
trabalho; profissionalização pela contratação de agentes fiscais, e unificação 
de procedimentos (SILVEIRA, 2007, p.11). 

 

 No bojo desse processo, cabe mencionar o caráter democrático das ações do 

conjunto de CFESS/CRESS. As ações das entidades funcionam por meio de 

colegiado e comissões que aglutinam as frentes de luta relevantes ao contexto 

societário, bem como as vinculadas ao exercício profissional. Vale salientar ainda, o 

caráter democrático do conjunto, através dos processos deliberativos junto à 

categoria profissional, por meio de assembleias, encontros, comissões temáticas, 

assim como o processo eleitoral. 
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 Neste contexto, a Política Nacional de Fiscalização (PNF), elaborada em 

1999, é fruto de um processo histórico de renovação do conjunto CFESS/CRESS43. 

Instituí as normas gerais para o exercício da Fiscalização, sendo firmada a 

centralidade que a fiscalização tem nas ações da entidade, orientada pelas 

seguintes dimensões. 

 A saber: 

 
I Dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados- expressa 
a concretização de estratégias para o fortalecimento do projeto ético-político 
profissional e da organização política da categoria em defesa dos direitos, 
das políticas públicas e da democracia e consequentemente a luta por 
condições condignas e qualidade dos serviços profissionais prestados; 
 
II Dimensão política- pedagógica- compreende a adoção de procedimentos 
técnicos-políticos de orientação e politização dos assistentes sociais, 
usuários, instituições e sociedade em geral, acerca dos princípios e 
compromissos éticos-políticos do Serviço Social, na perspectiva da 
prevenção contra a violação da legislação profissional; 
 
III Dimensão normativa disciplinadora – abrange ações que possibilitem, a 
partir da aproximação das particularidades socioinstitucionais, instituir bases 
e parâmetros normativos- jurídicos reguladores do exercício profissional, 
coibindo, apurando e aplicando penalidades previstas no Código de Ética 
Profissional, em situações que indiquem violação de legislação profissional. 
(CFESS, 2007, p.49-51). 

 

Com base nas dimensões das ações da COFI, podemos inferir que a 

fiscalização não se refere exclusivamente à dimensão disciplinadora na medida em 

que a dimensão político-pedagógica na defesa do projeto profissional, dos princípios 

ético-político, consubstanciados no Código de Ética de 1993 e na Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei nº 8662, de 13/03/1993). 

A operacionalização da fiscalização do exercício profissional do assistente 

social é competência dos CRESS em suas respectivas regiões. Em cada um deles 

existe uma COFI que deverá de acordo com a Resolução CFESS nº 512 de 

29/09/2007, em seu art. 6º, ser composta por no mínimo três membros: 

 
I. Um conselheiro, a quem caberá à coordenação; 
II. Agentes fiscais concursados; 
III. Assistentes sociais inscritos no Cress, em pleno gozo de seus direitos, a 
convite da direção do CRESS (CFESS, 2007). 
 

                                                
43

  A resolução Nº 382/1999, que dispõe sobre as normas gerais para o exercício da Fiscalização 
Profissional e instituí a Política Nacional de Fiscalização, foi atualizada e revisada em encontro 
deliberativo do Conjunto CFESS/CRESS de 2006. RESOLUÇÃO CFESS Nº. 512/2007 de 29 de 
setembro de 2007 EMENTA: Reformula as normas gerais para o exercício da Fiscalização 
Profissional e atualiza a Política Nacional de Fiscalização. 
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A resolução CFESS nº 512/2007, ao mencionar as competências da COFI, 

estabelece que os relatórios de visita de fiscalização devem ser objeto de discussão 

e avaliação por parte de seus membros. Entende-se que será a partir das 

informações obtidas nos relatórios que surgirão as demandas, não somente para a 

COFI, mas também, para outras comissões existentes no âmbito da entidade. 

Conforme nos revela Silveira (2007), a ampliação da concepção de 

fiscalização na PNF, bem como a reformulação de alguns instrumentos que se 

operacionalizam, decorre de um amplo processo de debate, fruto da necessidade da 

defesa da profissão frente ao contexto de avanço do ideário neoliberal. A 

financeirização da acumulação capitalista e as alterações no mundo do trabalho 

impactaram diretamente na formação e no exercício profissional do assistente social, 

trazendo como tendência a desregulamentação da profissão e a redefinição do perfil 

da categoria. 

Consoante com a exposição no capítulo I dessa dissertação, o neoliberalismo 

consolida-se no Brasil a partir da década de 1990, com a abertura da economia 

brasileira ao mercado internacional, demarcando um contexto em que o Estado cada 

vez mais se desresponsabiliza pela "questão social", em que o mercado (res)surge 

como regulador da vida social, onde as condições e relações de trabalho estão cada 

vez mais precarizadas e os trabalhadores estão perdendo direitos historicamente 

conquistados.  

Desse modo, os profissionais de Serviço Social também vêm sofrendo esses 

impactos, tanto no campo das requisições profissionais quanto nas condições de 

trabalho, dada a sua condição de assalariamento. Com isso, nota-se a importância 

de aprofundar os princípios preconizados no projeto ético-político profissional e, 

nesse sentido, urge articular possibilidades de enfrentamento dessa conjuntura.  

É justamente sob essa perspectiva que emerge, no interior da profissão, a 

PNF. No que se refere a esse debate, é necessário elencar a importância dos 

instrumentos normativos para regular e fiscalizar o exercício profissional nesse 

momento em que é colocada em xeque a hegemonia conquistada profissionalmente 

dentro de uma perspectiva crítica e de transformação social (SILVEIRA 2007). 

Iamamoto (2002, p.8) sustenta que esse quadro de radicalização da “questão 

social”, provocado pelas transformações societárias em curso, apresenta-se na cena 

contemporânea, "com novas roupagens, novas expressões em decorrência dos 
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processos históricos que a redimensionam na atualidade, aprofundando suas 

contradições".  

As políticas sociais, como mecanismos das respostas estatais para 

manutenção da ordem burguesa, articulada as políticas de reajustes neoliberais, têm 

sido tratadas a partir de uma lógica seletiva e fragmentária, longe dos padrões de 

universalidade, caminhando na direção contrária dos compromissos assumidos pela 

profissão em seu projeto ético-político. Isso interfere diretamente na dinâmica do 

trabalho do assistente social, pois reformula demandas, redimensiona os espaços 

sócio-ocupacionais e impõe novas competências a esse profissional, o que torna 

ainda mais desafiador estabelecer, no âmbito da fiscalização, o que seja "área", 

"matéria" e "unidade" de Serviço Social, conforme designa a Lei de Regulamentação 

em vigor. (SILVEIRA, 2007). 

É de suma importância que a compreensão das dimensões fiscalizatórias da 

COFI, como uma das funções precípuas do conjunto CFESS/CRESS, devem ser 

implementadas cotidianamente em sintonia com o projeto profissional construído 

democraticamente pela categoria profissional. Requer ainda, o envolvimento nas 

lutas sociais para fortalecer a organização política da classe trabalhadora e 

contribuir para o enfrentamento das ofensivas conservadoras que no conjunto da 

vida social impõe desafios à nossa intervenção profissional, política e à consolidação 

do projeto ético-político profissional. (CFESS, 2008, p. 167-168). 

A conjuntura em que se processa ruptura com o conservadorismo e 

alinhamento à tradição marxista, no compromisso com a defesa da classe 

trabalhadora, a necessidade de potencializar a Política Nacional de Fiscalização, se 

coloca na ordem do dia, visto que esta se constitui como um instrumento de 

consolidação do projeto ético-político profissional na defesa do Serviço Social. 

De acordo com as leituras e análises das normativas que orientam, norteiam 

as ações da COFI, foi possível avaliar que as experiências de fiscalização realizadas 

pelos CRESS, demonstraram a importância dessa atribuição, principalmente nos 

termos colocados pela PNF, sob uma visão ampliada e de caráter orientador, na 

identificação do compromisso profissional com a democracia, com os direitos e com 

o projeto ético-político do Serviço Social. E, nesse sentido, com os instrumentais da 

Fiscalização Profissional (art. 17 da Resolução nº 512/2007). 

Dentre os dezesseis itens que Compete a COFI descritos no Art. 11 da 

Política Nacional de Fiscalização, destacamos o que faz relação direta com a lógica 
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que subsidiou a pesquisa da COFI referente ao exercício profissional nos 

equipamentos de CRAS e CREAS.  VII - Determinar e orientar a realização de visitas 

de fiscalização, sejam de rotina, de identificação, de prevenção, de orientação e/ou 

de constatação de práticas de exercício ilegal ou com indícios de violação da 

legislação da profissão do assistente social.  

 Assim, o material produzido pela COFI do CRESS/RJ 7ª Região, é fruto das 

ações de identificação, orientação e prevenção do exercício profissional, seguindo 

as orientações da PNF previstas no Projeto de Intervenção dos Agentes Fiscais44. 

Sob essa ótica, as ações de fiscalização ocorrem por meio de visitas: a) De 

averiguação de irregularidades, quando decorre de alguma denúncia ou notícia que 

indique a existência de alguma irregularidade relacionada ao exercício profissional 

do assistente social (seja por parte da instituição, seja por parte do profissional); b) 

Programadas por área Sócio-ocupacional, apreendidas pelos agentes fiscais como 

uma das atividades mais importantes, visto que possibilita maior aproximação com a 

categoria e instituição, e primordialmente por possibilitar traçar um perfil profissional 

amplo e o conhecimento profundo da realidade profissional, construído a partir do 

levantamento de dados, tais como: caracterização profissional e institucional, 

condições ética, técnica e físico-estrutural de trabalho, formas de capacitação 

profissional, apreensão das bases normativas da profissão, entre outros. 

Nesse sentido, os instrumentos que norteiam o processo de sistematização 

das visitas programadas por área sócio-ocupacional estão respectivamente descritos 

no projeto de intervenção dos agentes fiscais. A área a ser pesquisada vai depender 

das demandas apresentadas e das particularidades do cenário sócio-histórico de 

uma determinada região. 

Quanto à lógica dos instrumentos utilizados, é aplicado formulário direcionado 

ao empregador e ao assistente social. Aborda-se no formulário destinado ao 

empregador informações referentes “a implantação do Serviço Social, perspectiva 

de ampliação de profissionais, programas desenvolvidos, objetivos e funções da 

                                                
44

 A Lei n. 8.662/1993 coloca como atribuições privativas do assistente social, dentre outras: a) 
coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na área de Serviço Social; e b) planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
unidade de Serviço Social. Além disso, são competências do assistente social, segundo a lei, as 
tarefas de elaborar, implementar, executar e avaliar planos, programas e políticas sociais, 
ressalvando a importante participação da sociedade civil nesse movimento (Lei n. 8.662/1993, artigo 
quarto). Dessa forma, é regulamento e garantido na Lei os elementos para construção do projeto 
profissional competente teórica e tecnicamente, tendo asseguradas as tarefas de condução de seu 
projeto de trabalho.  
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profissão na Instituição”. À categoria profissional abordam-se as atividades e ações 

desenvolvidas pelos assistentes sociais, “levantando de que forma são executadas, 

o grau de autonomia profissional, objetivos do Serviço Social na Instituição, como o 

assistente social percebia a relação teoria/prática no exercício profissional, quais 

eram as dificuldades que se apresentavam no cotidiano profissional” (COFI/CRESS-

RJ 7ª Região). 

 O projeto de intervenção da COFI/ CRESS-RJ 7ª Região esclarece e norteia o 

processo e as etapas das visitas por área sócio-ocupacional, a saber: 

 

1.   Leitura bibliográfica sobre a área sócio ocupacional a ser visitada, 
buscando conhecer suas principais questões e particularidades. Tal leitura 
não tem como objetivo transformar a equipe fiscal em especialistas da 
temática referente ao campo a ser visitado, mas almeja conferir um 
conhecimento básico sobre a realidade de tal campo, com identificação das 
importantes questões que o permeiam e, certamente, interferem na prática 
profissional do assistente social. A leitura é acompanhada de um debate 
que deve ser travado, preferencialmente, nas reuniões ampliadas da COFI. 
 
2. Elaboração do “Relatório de Visita Institucional” e do “Relatório 
Individual”: O trabalho da COFI passou a ser exercido com um forte viés 
investigativo, que tem como principal instrumento de levantamento de dados 
estes dois minuciosos relatórios (formulário) que são aplicados, in loco, 
junto aos profissionais, nas suas respectivas instituições. A busca é pelos 
indicadores que possam traçar um perfil, tanto dos assistentes sociais 
(perfil, apreensão das dimensões éticas, normativas e técnicas da profissão, 
capacitação e atualização profissional,), quanto das instituições (condições 
físicas e materiais e organização do trabalho, caracterização da unidade, 
caracterização do trabalho profissional e do Serviço Social). Assim, para 
cada campo a ser visitado é feita uma cuidadosa adaptação dos relatórios 
às necessidades investigativas da área do Serviço Social, buscando 
contemplar suas particularidades. 
 
3. Realização das visitas institucionais: O quantitativo das visitas é 
distribuído entre o número de agentes fiscais em exercício. Estas visitas são 
precedidas de um comunicado oficial da COFI à instituição a ser visitada, na 
figura de seu representante formal. Também é feita tal informação à 
categoria, com a qual se busca agendar a melhor data para a abordagem, 
de forma que a equipe se organize para que todos os seus membros 
estejam presentes na ocasião do comparecimento do agente fiscal.  

No momento das vistas institucionais é feita a aplicação do “Relatório de 
Visita Institucional” por meio de reunião com a equipe e do “Relatório 
Individual”, o qual é preenchido separadamente por cada assistente social. 
Tabulação e análise dos dados coletados nas visitas às instituições, 
articulando a participação de alguns profissionais conhecedores do campo 
para contribuir na análise qualitativa dos dados tabulados. 
 
4. Tabulação e análise dos dados coletados: Concluída a compilação 
dos dados coletados, a COFI realiza a análise dos mesmos, debatendo 
internamente o resultado encontrado. É ideal que neste momento se possa 
contar com a contribuição de conhecedores do assunto. É a partir deste 
momento que se planeja a devolução dos dados à categoria, e, para tal, é 
feito o planejamento do encontro devolutivo. Também a partir deste 
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momento é possível delinear quais serão as ações a serem implementadas 
pela COFI junto à categoria e à instituição.   
 
5. Realização de “Eventos Devolutivos” dos dados à categoria: É o 
momento da socialização do material coletado com sua devida análise, ou 
seja, de apresentação dos resultados do processo investigativo aos 
profissionais da área visitada e de encontro dos profissionais com as 
determinações gerais da sua realidade profissional. O evento é estruturado 
de maneira a abordar reflexivamente os aspectos das atribuições e das 
competências profissionais e também incorporam temas afins às 
respectivas áreas de atuação do Serviço Social, de maneira a garantir um 
caráter de capacitação e de atualização para os assistentes sociais.  
 Para tal, não somente os agentes fiscais e diretores da COFI palestram nas 
mesas constituintes de cada evento, mas convidamos assistentes sociais 
que possuem acúmulo de discussão referente ao campo de atuação 
profissional em análise e, convidamos ainda, outros profissionais estudiosos 
das temáticas sociais que demarcam o campo abordado. 
 Esta estrutura busca culminar no debate reflexivo com os profissionais que, 
munidos de uma compreensão mais geral e menos empírica da sua 
realidade ocupacional e institucional, são incentivados a serem sujeitos que 
participam da construção das estratégias para a superação dos problemas 
identificados.  
 
6. Construção de plano de ação para o campo sócio ocupacional 
visitado: Trata-se da definição e implementação de ações que visem 
contribuir com a superação das fragilidades encontradas no campo sócio 
ocupacional visitado, as quais devem decorrer de uma construção coletiva 
entre COFI e categoria de forma a envolver os profissionais neste processo 
de defesa de sua condição de trabalhador, nas dimensões materiais, 
técnicas e ético-políticas. Desta forma, podem ser encaminhadas diferentes 
ações: realização de palestras, debates, cursos que propiciem a 
capacitação e atualização da categoria, interlocução junto aos 
empregadores, dentre outras. Nessa linha, importa frisar que as visitas 
programadas por área profissional, se inserem num processo amplo de 
caráter investigativo, resultando em ações junto à categoria e às instituições 
no intuito de melhorar as condições do exercício profissional, de trabalho e, 
consequentemente, o serviço prestado à população. Articulando as 
dimensões centrais da COFI. 

 
 

A partir da análise das normativas que regem a COFI e do projeto de 

intervenção dos agentes fiscais do CRESS/RJ 7ª Região, fica evidente que as visitas 

programadas por área sócio-ocupacional, se expressam através do esforço do 

conjunto CFESS/CRESS em abarcar novas variáveis na realidade do exercício 

profissional dos assistentes sociais, ampliando o diálogo crítico e consciente na 

direção do projeto ético-político.   

Assim, a COFI do CRESS/RJ 7ª Região na sistematização do processo de 

trabalho dos agentes fiscais, na Gestão 2011-2014 iniciou a expansão das ações da 

COFI na Seccional Sul Fluminense, que até então não contava com agente fiscal 

lotado na Seccional. Uma das principais ações desenvolvidas neste período foi a 

visita programada por área sócio-ocupacional.  
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Nesta dimensão, o mapeamento da área sócio-ocupacional pesquisada partiu 

da identificação do CRESS/RJ 7ª Região por meio das ações coletivas junto aos 

assistentes sociais de base, representados pela categoria profissional que participa 

das ações coletivas do conselho. A interface entre as Comissões de Assistência 

Social 45  e da COFI, possibilitou o reconhecimento da expansão do exercício 

profissional nesta área de atuação, desencadeado pelo processo de implementação 

do SUAS. Suscitando as prerrogativas da PNF de expandir as ações da COFI, 

vislumbrando aproximação com a realidade do exercício profissional nesta área e 

atuação. 

Raichelis (2010) ressalta que as transformações contemporâneas que afetam 

o mundo do trabalho, seus processos e sujeitos provocam redefinições profundas no 

Estado e nas políticas sociais, desencadeando novas requisições, demandas e 

possibilidades ao trabalho do assistente social no âmbito das políticas sociais. 

Ainda que a política de assistência social seja um campo de trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar, ela se constitui historicamente como um dos 

principais espaços sócio-ocupacional do exercício profissional dos assistentes 

sociais. (RAICHELIS, 2010). 

Articulado intimamente ao objeto de estudo dessa pesquisa, reforçamos a 

relevância das análises e reflexões produzidas a partir dos dados coletados pela 

COFI na Política de Assistência Social, intitulado: O Serviço Social nos CRAS e 

CREAS: Uma Análise da realidade na perspectiva do Projeto Ético Político 

Profissional. O documento expressa um conjunto de informações e tendências sobre 

a caracterização do exercício profissional, perfil institucional e as condições de 

trabalho, nesta área de atuação.  

Outro ponto fundamental que merece ser destacado refere-se ao fato de que 

se trata da primeira pesquisa por visitas programadas em área sócio-ocupacional 

realizada pela COFI na região do Sul Fluminense. Nesta direção, este estudo coloca 

o ineditismo destes resultados e coloca em evidência a importância das ações da 

COFI, denotando as questões e tendências referentes ao exercício profissional no 

                                                
45

 As Comissões Temáticas são criadas pelo CRESS para proporcionar à categoria o 
aprofundamento de temas relacionados às políticas públicas e de questões referentes ao exercício 
profissional nos diversos campos sócio-ocupacionais nos quais assistentes sociais se inserem. São 
constituídas por assistentes sociais da diretoria e da base, estudantes de Serviço Social, militantes, 
intelectuais e demais pessoas interessadas, que podem promover debates, estudos, propor 
pareceres, pesquisas, dentre outras ações. (CRESS/RJ 7ªRegião). 
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interior do Estado do Rio de Janeiro. No próximo item, trataremos da exposição 

sobre a área pesquisada e os eixos de análise. 

 

3.2 Área Pesquisada 

 

As reflexões e análises produzidas neste estudo têm como base, os dados de 

realidade da pesquisa realizada pela COFI do CRESS 7ª Região entre os anos de 

2013 a 2014, referente ao exercício profissional do Assistente Social nos 

equipamentos dos CRAS e CREAS, nos municípios abrangentes da Seccional Sul 

Fluminense que não foram nucleados pela Política Estadual de Nucleação46.  

A delimitação da área pesquisada, se deu a partir da expansão das ações da 

COFI no Sul Fluminense em concomitância com a implementação da Política 

Estadual de Nucleação. O CRESS 7ª Região, com o objetivo de aproximar o diálogo 

com a categoria profissional do interior do Estado, implementou os Núcleos que são 

coletivos em regiões afastadas da sede e das Seccionais, com o propósito de 

contribuir para a reflexão sobre as tensões, o enfrentamento de dificuldades no 

exercício profissional e o mapeamento de condições de trabalho dos assistentes 

sociais que requeiram intervenções da COFI.  

Assim, os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, 

Valença, Volta Redonda e Rio das Flores ficaram sobre a referência das ações sede 

da Seccional. Deste modo, a pesquisa por visitas programadas foi realizada nos 

respectivos municípios, nos equipamentos de CRAS e CREAS entre janeiro de 2013 

a janeiro de 2014. Foram realizadas 52 visitas, sendo em 46 CRAS e 6 CREAS, 

envolvendo 74 profissionais. 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se utiliza da divisão de 

municípios por parte para propor ações de proteção social básica e ou especial de 

media e alta complexidade, que devem levar em conta a realidade local, assim 

organizada por número de habitantes. Até 20.000 - Pequeno Porte I; de 20.001 a 

50.000 - Pequeno Porte II; entre 50.001 a 100.000 - Médio Porte; entre 101.000 e 

900.000 - Grande Porte; e com mais de 900.000 - Metrópoles.  

                                                
46 A Política Estadual de Nucleação do CRESS/7ª REGIÃO na íntegra pode ser encontrada no site 
www.cressrj.org.br/download/arquivos/politica-de-nucleacao.pdf. 
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A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (BRASIL, 2012) 

regulamenta a composição das equipes. Nos municípios de Pequeno Porte I, para 

compor a equipe de referência dos CRAS deve conter dois profissionais de nível 

superior, sendo um deles o assistente social. Nos municípios de Pequeno Porte II, a 

equipe deve ser composta por três profissionais de nível superior, sendo dois 

assistentes sociais. Nos municípios de médio porte e grande, a equipe deve ser 

composta de quatro profissionais de nível superior, sendo dois assistentes sociais. 

Já em relação ao CREAS para os municípios de Porte I e II, a equipe deve ser 

composta de três profissionais de nível superior, sendo um assistente social. Nos 

municípios de médio e grande porte, a equipe deve ser formada por cinco 

profissionais de nível superior, sendo dois assistentes sociais. É possível identificar 

através da normativa a exigência de assistentes sociais na composição das equipes, 

o SUAS amplia o campo de atuação dos assistentes sociais nos equipamentos de 

CRAS e CREAS, 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (BRASIL, 2012) 

regulamenta a composição das equipes. Nos municípios de Pequeno Porte I, para 

compor a equipe de referência dos CRAS deve conter dois profissionais de nível 

superior, sendo um deles o assistente social. Nos municípios de Pequeno Porte II, a 

equipe deve ser composta por três profissionais de nível superior, sendo dois 

assistentes sociais. Nos municípios de médio porte e grande, a equipe deve ser 

composta de quatro profissionais de nível superior, sendo dois assistentes sociais. 

Já em relação ao CREAS para os municípios de Porte I e II, a equipe deve ser 

composta de três profissionais de nível superior, sendo um assistente social. Nos 

municípios de médio e grande porte, a equipe deve ser formada por cinco 

profissionais de nível superior, sendo dois assistentes sociais.  

Considerando que a Política de Assistência Social segue normativas 

estabelecidas para composição das equipes, distribuição e implementação dos 

serviços de acordo com o número de habitantes, o quadro (1) a seguir, é um 

facilitador da visibilidade da área pesquisa pela COFI. 
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Quadro 1 – Demonstrativo da área pesquisada pela COFI no Sul-Fluminense/RJ 
 

Municípios Número de Habitantes IBGE 2010 Porte segundo a NOB-
SUAS 

Barra do Piraí 94.778 - Estimada em 2019 - 100.374 Médio Porte 

Barra Mansa 177.813 - Estimada em 2019 - 184.412 Grande Porte 

Pinheiral 22.719 - Estimada em 2019 - 25.156 Pequeno Porte II 

Piraí 26.310 - Estimada em 2019 - 29.277 Pequeno Porte II 

Rio das Flores 8.561 - Estimada em 2019 - 9.274 Pequeno Porte I 

Valença 71.843 - Estimada em 2019 - 76.523 Médio Porte 

Volta Redonda 257.803 - Estimada em 2019 -  273.012 Grande Porte 

Fonte: Quadro elaborado pela autora desta Dissertação, tendo como base de consulta, as 
determinações da NOB-SUAS/2005 e o Censo IBGE 2010.  
  

A partir da visualização do quadro 1, se faz importante reforçar que os 

municípios apresentados compõem a Região Sul Fluminense do estado do Rio de 

Janeiro, também conhecida como Região do Médio Paraíba. Estão localizados entre 

os dois maiores centros econômicos do país, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Como analisado no primeiro capítulo dessa dissertação, a formação social e 

econômica brasileira se expressa pela colonização, o peso do regime do trabalho 

escravo e o desenvolvimento desigual e combinado. Nesta dimensão de análise, a 

Região Sul Fluminense em que se localizam os municípios delimitados pela 

pesquisa da COFI, guarda importantes traços e características desse processo, 

conforme o lugar, o tempo histórico e as influências do desenvolvimento do 

capitalismo no país e na subordinação do grande capital internacional. Defrontando 

os setores dominantes e os grupos subalternizados. 

Até 1930, a região estava associada a grandes fazendas de café e a vida 

econômica voltada para a produção dos bens de produção. Com o processo de 

industrialização, marcado pelas iniciativas estatais do capital estrangeiro e a ação 

nacional, conforme exposto no primeiro capítulo, o Brasil adentra a industrialização, 

dentro do ideário “desenvolvimentista”. A nova conjuntura do Brasil moderno impõe 

grandes alterações para essa Região, tanto nos aspectos econômicos, políticos, 

culturais, sociais e demográficos. 

Na década de 1940, foi implantada em Volta Redonda a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), ícone de grande relevância para o processo de 

industrialização no Brasil. A CSN foi o motor econômico da região até a década de 

1980, quando se inicia o processo de revisão do modelo estatal brasileiro, devido à 

crise financeira do Estado brasileiro e à predominância das ideias econômicas 

neoliberais do desenvolvimento orientado pelo mercado, sintetizadas no Consenso 
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de Washington e que culminaram com o processo de privatização da CSN que se 

iniciou na década de 1990. 

Neste aspecto, podemos considerar que as cidades de Volta Redonda e 

Barra Mansa exercem importante influência sobre grande parte da Região 

fluminense, cujo crescimento está relacionado à implantação da CSN, que 

desempenhou papel multiplicador na atividade industrial regional.  

A agropecuária ainda assume papel de destaque na Região do Médio 

Paraíba, uma das maiores produtoras de leite do Estado. Todavia, com frágil 

inserção no processo de modernização da agricultura, estando pouco articulada com 

o grande capital industrial, comercial e financeiro. 

Podemos conferir que a Região Sul Fluminense serve de berço para o 

processo de expansão do capital, o peso do período colonial forneceu durante todo 

o período Oligárquico e após o golpe militar de 1964, grande massa de mão-de-

obra, gêneros alimentícios e expansão do capitalismo. Se constituindo através 

dessas novas bases a interlocução do arcaico com o moderno, culminando em 

estruturas de dominação e reprodução do sistema. No percurso histórico, tem-se o 

acirramento do quadro das expressões da questão social na Região, com impactos 

para regulamentação do trabalho, e a formatação das políticas sociais, dado os 

avanços das contrarreformas neoliberais em todo país. 

O período em que foi realizada a pesquisa da COFI, entre 2013 a 2014, 

estava em curso à política do neodesenvolvimentismo do PT. Abramides (2019) 

salienta que os governos do PT sofreram uma capitulação política ao se submeter 

ao capital internacional, ditado pelas organizações financeiras mundiais, com uma 

política macroeconômica determinada pela ortodoxia neoliberal. 

 
Os partidos reformistas que tiveram sua sustentação em bases sociais, 
como é o caso do PT no Brasil, na vitória de Lula em 2002, de seu segundo 
mandato, em 2006, e de sua sucessora Dilma Rousseff, em 2010 e 2014, 
adotaram o receituário do FMI a serviço do capital e do imperialismo. O 
transformismo petista foi sendo gestado desde os anos 1990: na campanha 
presidencial de 2002, a direção partidária se compromete com o capital 
internacional a manter a política econômica previstas no Consenso de 
Washington. Durante o segundo mandato do governo Lula, pela Crise do 
modelo neoliberal, a partir da crise do capital de 2008, ajustam-se novas 
medidas que passam a ser defendidas como um novo desenvolvimentismo 
em que face humanitária da política social, a chamada segunda geração de 
ajustes, estabelece uma programática social-liberal para responder ao 
grande capital (ABRAMIDES, 2019, p.210). 
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De fato, presenciaram-se no governo Lula da Silva, tendo continuidade no 

governo Dilma, respeitando suas particularidades, medidas que minimizam as 

condições de pobreza absoluta da população atendendo infimamente a dadas 

necessidades sociais como acesso à renda e ao consumo. O modelo de 

desenvolvimento desses governos se expressou no aumento dos gastos sociais, 

atingindo os setores mais empobrecidos e precarizados da população brasileira. 

Mas esses ajustes, no plano prático, não alteraram as desigualdades sociais e nem 

colocaram em cheque a exploração capitalista, “se a definimos sob a ótica das 

disparidades das rendas do trabalho e dos lucros” entre outros rendimentos do 

capital (MOTA, 2010, p. 22). 

No campo das políticas sociais, mais precisamente da política de assistência 

social, que é nosso foco de análise, verificam-se ações voltadas aos pobres com 

inserção precária no mundo do trabalho ou fora dele. As políticas são preconizadas 

pelo Banco Mundial, representando seus interesses através do discurso da redução 

da pobreza e aceitação de que seus níveis e taxas são “inaceitáveis”. O foco é a 

esfera econômica e não a social.  

Como analisado no primeiro capítulo, os reflexos dessas orientações são 

perceptíveis através: a) focalização de seus programas sociais na pobreza extrema; 

b) transferência de responsabilidades governamentais para a iniciativa privada 

(privatização das políticas sociais ocasionada pela desresponsabilização e 

desoneração do Estado em relação ao enfrentamento da questão social); e c) 

centralidade dos programas de transferência de renda na política de assistência 

social. 

Nesse quadro, ocorre a fragmentação das classes trabalhadoras, 

transformando-os em “sujeitos-consumidores” dos serviços ofertados pelo mercado 

e “sujeitos-pobres” público-alvo da assistência social. Aqui, a pobreza e o 

desemprego são tratados como processos indistintos e a Questão Social é 

ressignificada como expressões da pobreza. Logo, suas expressões tornam-se um 

objeto do direito à assistência e não direito ao trabalho. Desse modo, a assistência 

social foi redimensionada pela intervenção gerencialista do Estado como estratégia 

de enfrentamento da pobreza. Assim, ganhou centralidade entre as demais políticas 

da Seguridade Social, conforme as orientações do projeto político do grande capital 

(MOTA, 2010).  
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Dentre as diversas fragilidades presentes na implementação do SUAS, cabe 

mencionar que a gestão e a participação em âmbito local reforçam as limitações 

advindas dos processos de descentralização, bem como revelam uma arquitetura 

institucional que, de certa forma podem comprometer ou banalizar o próprio SUAS. 

Ademais, os municípios e estados tendem a cumprir somente os requisitos mínimos 

para garantir o financiamento sem necessariamente apresentar qualidade na 

estruturação da rede socioassistencial e das condições institucionais de gestão, o 

que resulta na precarização das condições e relações de trabalho (SILVEIRA, 2009, 

apud RAICHELIS, 2010). 

A partir dessas considerações apresentaremos os eixos de análise extraídos 

dos dados de realidade da pesquisa da COFI.  

 

3.3 Eixos de Análise 

 

3.3.1 Eixo 1 - Caracterização das Instituições, população atendida, Programas 

e Composição das Equipes 

 

Conforme descrito no item 3.1, os instrumentos utilizados pela COFI para 

caracterização Institucional, a população atendida, programas e composição das 

equipes, são norteadas através do formulário direcionado ao empregador. Nesta 

pesquisa, foram entrevistados os coordenadores dos CRAS e CREAS. 

Desse modo, os dados empíricos disponibilizados para consulta, revelam que 

dos 52 CRAS e CREAS visitados, 05 são municípios de pequeno porte I, 06 de 

pequeno porte II, 18 de porte médio e 23 de grande porte. Conforme gráfico (1).  

 
Gráfico 1 

 

Mapeamento dos equipamentos por porte de município
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Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço 
Social nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na 
perspectiva do projeto ético-político profissional entre os 
anos 2013 a 2014. 
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 As informações sobre as Gestões dos municípios entre Gestão Plena e 

Gestão Básica47, nos trazem importantes dados para refletirmos sobre a qualificação 

e compreensão dos coordenadores dos equipamentos, quanto à gestão da política 

pública. Visto que, 60 % dos entrevistados não souberam informar se o município é 

gerido por Gestão Plena ou Básica, 28% informaram serem geridos por Gestão 

Plena e 12 % por Gestão Básica. Conferir gráfico (2).  

 
Gráfico 2 
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Desse modo, os dados extraídos da pesquisa realizada pela COFI entre 2013 

a 2014, oito anos após a regulamentação do SUAS, indicam que o processo de 

implementação é permeado por inflexões, com avanços e recuos produzidos pela 

lógica dominante. Apesar do aparato teórico-normativo a compreensão e o debate 

acerca do escopo institucional da política pública, ainda percorre a cultura histórica 

de política atrasada, vista como prática e não como política institucional.  

Entretanto, no que se refere à implantação dos equipamentos, 43% foram 

implementados a partir de 2008, 37% antes de 2008 e os demais 20% não 

responderam. Indicando que os municípios levaram tempo para substituir as “velhas 

práticas” da Assistência Social, conforme demonstra o gráfico (3). 

 
 
 

                                                
47

 Norma Operacional Básica- NOB SUAS (2005) orienta os eixos estruturantes para a realização do 
pacto a ser efetivado entre os três entes federados e as instâncias de articulação, pactuação e 
deliberação, visando a implementação e consolidação do SUAS. Os critérios para Gestão Básica e 
Plena dos municípios estão estabelecidos na NOB. 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O 
Serviço Social nos CRAS e CREAS: uma análise da 
realidade na perspectiva do projeto ético-político 
profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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Gráfico 3 
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Sobre a caracterização da localização dos equipamentos, 88 % estão 

localizados em área de “vulnerabilidade social” os demais 12% não estão. Como 

analisado no item III do primeiro capítulo dessa dissertação, a PNAS incorporou os 

termos “vulnerabilidade e risco social” seguindo as orientações dos documentos do 

Banco Mundial e Banco Monetário, sendo utilizados para traçar o público de 

atendimento da Assistência Social. Configurado pela forma seletiva e fragmentada, 

no atendimento aos “mais necessitados”, não levando em consideração as reais 

contradições e necessidades da classe trabalhadora no processo de produção e 

reprodução da força de trabalho. Conforme demonstra o gráfico (4). 

 
Gráfico 4 
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Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O 
Serviço Social nos CRAS e CREAS: uma análise da 
realidade na perspectiva do projeto ético-político 
profissional entre os anos 2013 a 2014. 

 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social 
nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na perspectiva do 
projeto ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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Buscou-se também, identificar se havia CRAS referenciado por CREAS, ou 

seja, se tinha equipe do CREAS articulada à abrangência territorial do CRAS. Os 

dados apontam que 95% estão referenciados por um CREAS. Como demonstra o 

gráfico (5). 

 
Gráfico 5 
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Esses dados apontam que o processo de implantação dos CRAS e CREAS, 

nestes municípios pesquisados, se colocou como uma realidade no novo modelo de 

gestão descentralizada. Os dados da pesquisa indicam que o SUAS é uma 

realidade, sendo possível identificar alguns avanços quanto a sua regulamentação. 

No que tange aos principais Programas e Serviços desenvolvidos nos 06 

CREAS visitados estão: O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

Familiar e Indivíduos (PAEFI), Medida Socioeducativa e Meio Aberto (MSE) e 

Abordagem Social, em consonância com as diretrizes da PNAS.De acordo com que 

preconiza a Tipificação Nacional de Serviço Socioassistencial de 2009, tem-se o: 

 

Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (PAEFI): O 
respectivo serviço oferta apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos 
e famílias, em situação de ameaça ou violação de direitos seja ela por 
decorrência de: violência (física, psicológica e sexual), negligência, 
exploração sexual, afastamento do convívio familiar, abandono, tráfico de 
pessoas, situação de rua e mendicância, situação de trabalho infantil, 
discriminação em decorrência de orientação sexual/raça e etnia, 
descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família- PBF e 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, entre outras. Suas 
ações têm por objetivo contribuir para o fortalecimento da função protetiva 
da família, propiciar a inclusão desses em outros serviços públicos, 
rompendo com os padrões violadores em âmbito doméstico, contribuir para 
a reparação de danos, bem como prevenir a reincidência de tais violações. 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social 
nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na perspectiva do 
projeto ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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Serviço Especializado em Abordagem Social: O Serviço ofertado tem por 
finalidade assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que 
identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração 
sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão 
ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços 
públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação 
de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e 
outros. O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e 
promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais 
políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos.  
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socieducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC): O serviço tem por finalidade prover 
atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas 
judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a 
resignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e 
jovens. Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano 
Individual de Atendimento (PlA) com a participação do adolescente e da 
família, devendo conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o 
cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos 
a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do 
adolescente. O acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado 
de forma sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o 
acompanhamento contínuo e possibilite o desenvolvimento do PIA. No 
acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o 
serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de 
serviços, a exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, 
hospitais, escolas e outros serviços governamentais. A prestação dos 
serviços deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com 
jornada máxima de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do 
trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção do adolescente em qualquer 
dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora 
de seu desenvolvimento pessoal e social. 
 

Em relação aos CRAS, os dados empíricos nos revelam que dos 46 visitados, 

as principais ações, serviços e programas desenvolvidos, estão em torno da 

atividade referente ao preenchimento do Cadastro Único para acesso aos benefícios 

de transferência de renda, Programa de Proteção e Atendimento Integral às 

Famílias, benefícios eventuais de cesta básicas e encaminhamentos. Portanto estão 

assim organizados: 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF): consiste 
no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus 
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 
e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas 
áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar 
universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias 
do serviço. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. 
(Tipificação Nacional Socioassistencial, 2009). 



134 

Cadastro Único: A consolidação do Cadastro Único como ferramenta de 
inclusão social das famílias de baixa renda começou a se concretizar com a 
criação do Programa Bolsa Família (PBF), em 2003, a partir da unificação 
dos programas de transferência de renda condicionada existentes na época. 
A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que criou o PBF, definiu o   
Cadastro Único como instrumento de identificação e seleção de seus 
beneficiários (MDS,2017). 
Encaminhamento: É um procedimento de articulação da necessidade do 
usuário com a oferta de serviços oferecidos e até mesmo a ilegibilidade 
oferta, devendo ser sempre formais, seja para a rede socioassistencial ou 
intersetorial, devendo ser precedido de articulações prévias e 
monitoramento, para contribuir com a efetivação do encaminhamento. 
(MDS, 2011). 
Benefícios Eventuais/ Lei Orgânica da Assistência Social 1993: Art. 
22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e 
provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são 
prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.  § 1

o
 A 

concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis 
orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos 
respectivos Conselhos de Assistência Social.  (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011). 

 

Dentre os aspectos apresentados acerca do levantamento das principais 

ações desenvolvidas nos CRAS e CREAS, em geral foi possível identificar que os 

equipamentos estão executando ações tipificadas pelos marcos regulatórios do 

SUAS. Todavia, importa retomar as reflexões teóricas desenvolvidas no primeiro 

capítulo dessa dissertação, quais revelaram as inflexões produzidas pelas 

contradições da acumulação capitalista, perpetrada nos Programas e Serviços 

executados nos CRAS e CREAS, de ações tecnicistas, com conteúdo conservador, 

que promovem uma individualização, naturalização das expressões da Questão 

Social.  

Deste modo, os Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais na Política 

de Assistência Social enfatizam que o exercício profissional "deve afastar-se das 

abordagens tradicionais funcionalistas e pragmáticas, que reforçam as práticas 

conservadoras que tratam as situações sociais como problemas pessoais que 

devem ser resolvidos individualmente" (CFESS, 2011, p.18). 

Na análise dos dados de realidade da COFI, evidenciam-se formas 

tradicionais historicamente desenvolvidas nesta área, pautadas em atendimentos de 

“demandas espontâneas”, com ações pontuais, expressando dificuldades nas 

práticas interventivas e de apreensão crítica da realidade. A lógica de gerenciamento 

empresarial se configura uma realidade, perpetrada pelo avanço das políticas de 

ajustes neoliberais, presentes nos processos de burocratização dos procedimentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
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operativos a ser realizados pelas equipes de trabalho. “Não raramente, cartilhas e 

manuais são distribuídos para orientar como o trabalho de assistentes sociais 

precisa ser realizado estritamente dentro dessa lógica gerencial”. (MOREIRA, 2018, 

p. 123).  

Especificamente no campo da Assistência Social, os documentos regulatórios 

do SUAS, apresentam as abordagens, metodologias, concepções, sugestões de 

procedimentos interventivos previamente estabelecidos. Moreira (2018) assinala que 

o caráter tecnocrático precisa ser desvelado previamente pelos assistentes sociais, 

a partir de então os assistentes sociais analisarem como trabalhar com as cartilhas e 

manuais não se distanciando dos objetivos do Serviço Social. 

Em termos do quadro profissional, os dados revelaram que na composição das 

equipes, 29% contam com assistente social na equipe, 11% pedagogos, 10% 

psicólogos, 28% profissional de nível médio e 22 % por outros profissionais. Como 

mostra o gráfico (6). 

 
Gráfico 6 
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A NOB-RH em relação às equipes de referência para atuar nos CRAS e 

CREAS, envolve um conjunto diversificado de profissões, instalando-se nova divisão 

sociotécnica do trabalho no âmbito do SUAS. A pesquisa realizada pela COFI 

mostra dados substanciais sobre as condições de trabalho do assistente social nos 

(CRAS) e (CREAS).  

Sobre a posição que ocupa o assistente social, a pesquisa revela que este 

ocupa maior porcentagem em relação aos outros profissionais de nível superior, 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social nos 
CRAS e CREAS: uma análise da realidade na perspectiva do projeto 
ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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confirmando a expansão da atuação profissional nesta área sócio-ocupacional, a 

partir do processo de implementação do SUAS. 

O serviço social vem exercendo certo protagonismo com a nova formatação do 

SUAS. Esse dado reforça a relevância de ampliação de pesquisas e sistematizações 

do trabalho profissional nesta área privilegiada de atuação.  

No que se refere à hierarquização das relações profissionais, 94% estão 

subordinados a coordenação administrativa e 6 % não tem subordinação. Conforme 

gráfico (7). 

 
Gráfico 7 
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Outro ponto fundamental a ser destacado, se refere à subordinação do 

assistente social, onde 94% estão subordinados ao profissional de nível médio, sem 

supervisão na área do Serviço Social. Esse dado deve ser analisado com critério. 

Embora a Política de Assistência Social esteja experimentando um continuado e 

significativo movimento de reforma, consequente da LOAS/1993, com expressivos 

ganhos a partir da PNAS/2004 e da NOB Suas/2005, a problemática do trabalho e 

dos trabalhadores no Suas ainda é um dos grandes desafios que precisa ser 

enfrentado.  

Para Raichelis (2010, p. 760), trata-se de um desafio para toda a 

administração pública, motivada pelas questões contemporâneas que afetam o 

mundo do trabalho, Estado e políticas públicas, mas que ganha contornos mais 

graves na assistência social pelo seu histórico de desprofissionalizaçao e de 

atuação numa estrutura improvisada e descontínua, além da reatualizaçao do 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço 
Social nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na 
perspectiva do projeto ético-político profissional entre os anos 
2013 a 2014. 
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persistente primeiro damismo48, presente nesta área. Outro ponto destacado pela 

autora diz respeito ao universo heterogêneo de trabalhadores, composto por um 

número mínimo e insuficiente de profissionais, que apresentam grandes defasagens 

teóricas e técnicas, imprimindo um espaço de trabalho caótico e precário, visto que 

os dados mostram a discrepância entre o nível de subordinação do assistente social 

aos profissionais de formação de nível médio.  

Outro ponto fundamental a ser destacado, se refere à subordinação do 

assistente social, onde 94% estão subordinados ao profissional de nível médio, sem 

supervisão na área do Serviço Social.  

Fernandes (2008b) acentua que na maioria das vezes, os assistentes sociais 

estão na linha de frente dos programas, chefiado por profissionais que possuem 

cargos de confiança do prefeito, sobretudo as primeiras-damas, reafirmando as 

históricas características da assistência social. Atreladas ao nepotismo que pode 

produzir uma desqualificação na ocupação deste cargo, considerando as formações 

profissionais das primeiras damas. 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS) 

estabeleceu parâmetros para a gestão do trabalho, especialmente no que diz 

respeito à definição da composição das equipes de referência responsáveis pelos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Entretanto, a pesquisa 

evidencia que apesar de alguns avanços, as dificuldades enfrentadas se 

relacionavam a persistência de relações precárias de trabalho, com baixos salários, 

promovendo frequentes alterações nas equipes que atuavam nos municípios e 

comprometendo a continuidade do trabalho; centralidade no profissional de Serviço 

Social, como se coubesse, exclusivamente a esta categoria, a responsabilidade pela 

implantação do SUAS, além das características históricas e culturais apresentadas 

                                                
48 Primeira-dama é a designação que recebe a esposa de um político que ocupa várias posições no 

poder. [...] o termo não é uma denominação oficial, mas é diariamente utlizado pelos meios de 
comunicação para caracterizar a figura feminina que tem alguma ligação afetiva com um governante. 
Estudos apontam que a figura da primeira-dama no Brasil surgiu no século XX com Dona Leopoldina, 
esposa de Dom Pedro I, tendo sua primeira participação na política no período da independência do 
país. Vale ressaltar, que as ações em prol do povo era a principal contribuição dessas mulheres, as 
quais influenciavam significativamente nos momentos de decisões políticas. Ou seja, seu marido era 
candidato e colocava essa mulher em ações de caridade, para ganhar popularidade e 
consequentemente confiança dos eleitores. E assim, nas eleições as pessoas votavam no candidato 
considerando as ações sociais que sua esposa realizava para a população. As mulheres primeiras-
damas inseriram-se de forma diferente, considerando as particularidades do momento político 
(CARVALHO; PRATES, 2019).  
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como o clientelismo e o nepotismo, particularidades da nossa formação sócio-

histórica. 

Nesta linha, dos 46 CRAS e 6 CREAS visitados pela COFI, todos contam com 

assistentes sociais nas equipes, entre 40 a 20% com mais de um na equipe. 

Entretanto, em sua maioria a equipe técnica é composta apenas por um assistente 

social ou por um profissional de Serviço Social e um da Psicologia, que se revezam 

nos atendimentos à população usuária e nas demais ações. Explicitando o caráter 

generalista dessa política, expressando a tendência da desprofissionalização e 

desespecificialização.  

 

3.3.2 Eixo 2- Caracterização do Trabalho Profissional  

 

Como exposto no item 3.1 acerca dos instrumentos e lógica que subsidiou a 

pesquisa da COFI, os dados utilizados como base de análise neste estudo têm 

como objetivo identificar e refletir como se revela o exercício profissional do 

assistente social na área da política de assistência social, tendo como referência as 

normativas e atribuições profissionais expressas na direção do Projeto Ético Político 

e com ênfase na Lei de Regulamentação da Profissão. 

Desse modo, a COFI entrevistou 74 assistentes sociais, através de formulário 

individual, e as principais questões abordadas foram: Intervenção profissional e 

requisições institucionais; autonomia profissional; principais instrumentos utilizados 

para identificar a população atendida; atuação da equipe e atribuições exclusivas do 

Serviço Social; participação profissional em espaços representativos da categoria, 

sindicato e conhecimento acerca das normativas e resoluções profissionais. 

Os dados procedentes da pesquisa nos revelam que 81% dos assistentes 

sociais entrevistados não possuem projeto de intervenção profissional; 55% 

elaboram projeto ou outro instrumento a partir das demandas apresentadas pela 

população usuária; 61% dos entrevistados afirmaram que atendem demandas de 

outras instituições; 72 % informaram que realizam atividades que não são próprias 

do escopo institucional do qual estão referenciados; e 48% relataram que os 

equipamentos cumprem sua função de acordo com a PNAS. Conforme mostra o 

quadro (2).  
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Quadro 2 – Intervenção Profissional e Requisições Institucionais 

 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social nos CRAS e CREAS: uma análise 
da realidade na perspectiva do projeto ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 

 

Nesse sentido, avaliamos que a questão da ausência de um projeto de 

intervenção nos diz algo, ou seja, em que medida a não existência de um projeto 

dificulta, inviabiliza, não confere visibilidade institucional a ação profissional na 

instituição? Porque consideramos que, 

 
A elaboração do projeto de intervenção parte da capacidade investigativa e 
interventiva dos profissionais contratados nos diversos espaços sócio-
ocupacionais, mediados por demandas dos usuários, dos seus empregadores e 
da própria profissão. O processo de elaboração parte da mediação dessas 
múltiplas demandas orientado por um incômodo frente ao convite para 
reproduzir ações e ideais de forma mimética e imediata sem ultrapassar a 
superficialidade, aparência e imediaticidade dos fenômenos (Carvalho; Netto, 
2005; Coelho,2012). Esse convite recorrente à manutenção das rotinas, ritmos e 
rituais profissionais e institucionais parece ter no cotidiano uma chave heurística 
para apreender a força que arrefece os profissionais a desenvolver suas 
atividades sem conformar um projeto consciente de intervenção profissional. 
(LIMA, 2018, p. 133). 

 

Seguindo essa linha de análise, consideramos que os limites impostos pela 

condição de assalariamento dos profissionais nos diferentes espaços institucionais 

não devem ser inibidores de uma prática comprometida com os interesses do 

usuário e com os princípios que orientam e norteiam o projeto profissional construído 

pela categoria, que podem estar manifestos num projeto de intervenção.  

Possui projeto de trabalho escrito?     

Sim 19%      

Não 81%      

Elaborou algum projeto a partir da demanda dos usuários?   

Sim 55%      

Não 45%      

Atende demandas de outras instituições?    

Sim 39%      

Não 61%      

Realizam atividades que não são próprias do escopo institucional  

Sim 28%      

Não 72%      

O equipamento tem cumprido sua função de acordo com a PNAS?  

Sim 48%      

Não 6%      

Parcialmente 48%      
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Couto (2009) chama atenção para a intencionalidade na elaboração do 

projeto de intervenção para a profissão, no qual está reproduzida a visão de mundo 

dos sujeitos que os constroem. Sob o ponto de vista da sua construção, a sua 

inclusão no exercício do trabalho reforça dois aspectos. O primeiro, de que os atuais 

modelos gerenciais não admitem a improvisação diante da exigência de altos níveis 

de eficiência, eficácia e efetividade das ações. O segundo aspecto é entendido nas 

palavras da autora “ao apresentar o projeto de trabalho, o assistente social 

estabelece parâmetros importantes da relação profissional dentro da instituição em 

que trabalha”, indicando aquilo que é sua área de saber. (p.652-653). Esta reflexão 

pode nos levar a identificar que com um projeto de intervenção, onde as ações 

profissionais estão sistematizadas, se torna explícita a atribuição deste profissional 

num determinado espaço sócio-ocupacional. 

No campo da autonomia profissional, 63% informaram que exercem 

autonomia relativa na tomada de decisões, como se verifica no gráfico (8).  

 
Gráfico 8 
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Já em relação à realização de atividades incompatíveis com o Serviço Social, 

61% revelaram que não exercem e 39% informaram que exercerem. Verificar gráfico 

(9).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social 
nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na perspectiva do 
projeto ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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Gráfico 9 

Exercem atividades compatíveis com o Serviço Social

61%

39%

Sim

Não

 

 

 

 

Nota-se, com base nos dados da pesquisa COFI, uma ausência de projeto de 

intervenção do Serviço Social e de outros instrumentos a partir das demandas da 

população usuária nos equipamentos de CRAS e CREAS. Localiza-se forte 

tendência posta ao exercício profissional nesta área de atuação, a não compreensão 

dos assistentes sociais quanto à dimensão teórica-profissional e ético-políticas para 

a qualificação do exercício profissional na direção do PEP e das normativas da 

profissão.  

A elaboração dos projetos de intervenção profissional é tratada por Lima 

(2018) como grande fomento das dimensões teórico-metodológico, ético-político e 

técnico operativo, que articuladas permitem ao profissional manter o trabalho 

investigativo e interventivo perante a realidade. 

Nesta lógica, salienta-se a importância de reforçar a postura interventiva e 

investigativa na sistematização teórica e prática do fazer profissional, 

potencializando estratégias e o instrumental no enfrentamento das expressões da 

Questão Social.    

Primeiramente, destacamos o aparato jurídico-legal normativo da profissão, 

fazendo referência a Lei nº 8.662/1993 (BRASIL, 2002), que regulamenta a 

profissão, e o Código de Ética de 1993, que define as competências e os valores 

éticos norteadores do trabalho profissional. Ou seja, a profissão a partir dos 

instrumentos normativos – legais e a direção do projeto ético-político tem-se as 

posições construídas pela categoria profissional em defesa da classe trabalhadora e 

seus direitos. 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social nos 
CRAS e CREAS: uma análise da realidade na perspectiva do projeto 
ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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Nesta dimensão, Iamamoto (2015, p.214) argumenta que “transitar da análise 

da instituição Serviço Social para o seu exercício agrega” um complexo de 

determinações e mediações que colocam em destaque as contradições entre a 

direção que o assistente social pretende imprimir em sua ação e as exigências 

impostas pelo empregador aos trabalhadores assalariados. Estabelece-se então 

uma tensão entre projeto ético-político, e a alienação do trabalho, indissociável da 

condição de trabalhador e de assalariamento. 

Contudo, o assistente social dispõe de relativa autonomia teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa na condução do exercício 

profissional que, por sua vez, é resguardada pela legislação profissional e sujeita a 

reclamação judicial. As instituições empregadoras definem as requisições, as 

funções, as atribuições, as regulamentações de contrato e remuneração do trabalho, 

oferecem os recursos materiais, humanos e financeiros necessários para efetivação 

do trabalho, bem como recortam as expressões da Questão Social, que podem se 

tornar o objeto da ação profissional (IAMAMOTO, 2015).  

Essas instituições articulam as condições indispensáveis para objetivação do 

trabalho, veiculam a possibilidade de materialização dos resultados projetados, 

propiciando também as condições sociais para a processualidade do projeto 

profissional com que o assistente social compactua (IAMAMOTO, 2015). Ou seja, é 

no contexto do cotidiano profissional que a relativa autonomia tem espaço para 

enfrentar os limites e explorar as possibilidades no exercício profissional. 

Assim, de posse desse entendimento, os profissionais poderão enfrentar os 

desafios do cotidiano profissional sem correrem o risco de conduzir suas ações 

somente às exigências das orientações normativas. 

 
Os desafios colocados na sociedade capitalista de hoje exigem, cada vez 
mais, clareza, pois os desafios de trabalhar com necessidades sociais 
advindas da exploração do trabalho requerem um grande preparo teórico e 
técnico-operativo. Essas constatações indicam que os projetos de trabalho 
são necessários e essenciais, para não se sucumbir nas tramas do real e no 
pragmatismo individual que busca capturar o trato da questão social. Todos 
os assistentes sociais, quando da ocupação de um espaço profissional, 
estão desafiados a estabelecer projetos de trabalho que possam lhes 
assegurar o reconhecimento do valor social de seu trabalho e que servirão 
de instrumento potente na busca de afirmação do projeto ético político 
profissional (COUTO, 2009, p. 665). 

 

Seguindo essa linha de reflexão, é necessário que as demandas sejam 

compreendidas como expressões da Questão Social, decorrentes da sociabilidade 
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do capital. Essa compreensão nega a concepção de que as demandas são 

"problemáticas sociais" e nem as vinculam em uma perspectiva que responsabiliza 

as famílias pela competência ou a incompetência na proteção social de seus 

membros. Nesse sentido, é preciso que os profissionais considerem os processos 

familiares como uma construção que envolve o entrecruzamento de múltiplas 

relações sociais, as quais determinam a dinâmica familiar na sociedade capitalista. 

Quando o profissional toma como referência exclusivamente as normativas e 

tipificações institucionais para nortear suas ações sem fazer o questionamento a 

partir da apreensão crítica da realidade, Guerra (2013; 2016) aponta que ele tende a 

recorrer à conhecimentos instrumentalizáveis, que ofereça subsídios imediatos; 

superdimensionar o papel dos instrumentos e técnicas; pautar suas ações em uma 

lógica produtivista (característica própria da ordem capitalista); identificar o usuário 

de forma isolada das determinações sociais; definir e priorizar as ações direcionadas 

para adaptação/modificação comportamental dos sujeitos, por meio do resgate da 

autoestima; não privilegiar as ações que estimulem a mobilização popular; usar 

concepções que recusam a perspectiva de totalidade, como: empoderamento, 

vulnerabilidade social, risco social, caso social, fragilização de vínculos afetivos etc., 

reatualizar práticas conservadora, ou seja, reduzindo o exercício profissional ao 

cumprimento das requisições institucionais, que favorecem a funcionalidade da 

sociedade capitalista. 

Para tanto, reforça-se a necessidade do assistente social no cotidiano do 

exercício profissional, ter clareza tanto da necessidade do projeto de intervenção na 

instituição, tanto para identificação do objetivo do Serviço Social naquele 

determinado espaço sócio-ocupacional, quanto como um fragmento essencial para a 

não desqualificação profissional e reprodução das normativas institucionais. 

Notadamente, as normativas dos programas, serviços e ações ofertados pelo 

SUAS compõem o arsenal de conhecimento a ser levado em conta pelo assistente 

social na sistematização do exercício profissional,  

 
mas não encerra aquilo que a profissão tem a oferecer. Ao assumir um 
espaço sócio-ocupacional, há que se estabelecer, com clareza, o que a 
profissão tem a oferecer como subsídio para o atendimento das demandas 
que competem à instituição (COUTO, 2009, p.654). 

 

Quanto aos dados que revelaram que 45% dos assistentes sociais 

entrevistados, não elaboraram nenhum instrumento para apreensão da realidade 
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apresentada a partir das demandas da população usuária, atendida nos 

equipamentos de CRAS e CREAS, reforçamos a importância, para além da 

identificação das normativas institucionais, da necessidade de se (re)conhecer quem 

são os cidadãos usuários desses serviços, quais são suas características, quais 

refrações da questão social que estão sendo objeto de atendimento, como eles 

organizam seu modo de vida e de resistência. 

Portanto, é imprescindível o entendimento que o exercício profissional se 

expressa através de ações “interventivas, formativas e investigativas e que a 

efetivação de cada uma dessas particularidades do exercício profissional é 

constituída pelas dimensões teórico-metodológico, ético-política e técnico-operativa”. 

Ou seja, articular o exercício profissional a partir das três dimensões se coloca a 

possibilidade de entender o significado social da ação profissional. Assim, os 

profissionais poderão desenvolver ações compatíveis com as condições e o modo 

de vida dos usuários, no intuito de ofertar serviços de qualidade que estejam 

vinculados aos seus interesses e demandas, afirmando a política de assistência 

social como direito de cidadania, na sociedade burguesa (SANTOS, et. al., 2017, p. 

28). 

Não obstante, torna-se fundamental que os assistentes sociais desenvolvam 

ações sistemáticas de pesquisa ancorada na perspectiva teórico-crítica, e também, 

de intervenção sobre diversos conteúdos da realidade social, os quais estão em uma 

processualidade dialética. É necessário, portanto, que os profissionais tenham 

conhecimento de questões raciais, orientação sexual, ciclos de vida, território dentre 

outras, mas sem desvincular tais questões da luta de classes, da exploração do 

trabalho e da concentração da riqueza socialmente produzida.  

Neste caminho, é necessário o conhecimento sobre as concepções em 

disputa e como ocorre o processamento delas no cotidiano profissional. Para isso, 

faz-se importante a qualificação profissional, pois permite ao assistente social uma 

interação com os documentos normativos da política de assistência social de forma 

reflexiva, possibilitando um exercício profissional não restrito apenas aos objetivos 

institucionais, mas comprometidos com os interesses da população (MIOTO, 2010). 

O diálogo entre o assistente social e as requisições sócio-profissionais 

pautado numa perspectiva de garantia de direitos, exige uma formação profissional 

qualificada, tendo como horizonte o Projeto Ético-Político hegemônico do Serviço 

Social. Isso contribui no processo de leitura crítica da realidade concreta, das 
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disputas em jogo, das correlações de forças, particularmente desmistificando o papel 

atribuído à família na proteção social e também decidindo com clareza a orientação 

de suas ações. Ou seja, essa condição permite ao assistente social de exercer sua 

relativa autonomia, impulsionando o desenvolvimento de ações que busquem a 

defesa intransigente dos direitos (MIOTO, 2010). 

Evidentemente, o movimento diz respeito ao redimensionamento do trabalho 

social desenvolvidos nos CRAS e CREAS, tendo como sustentação a perspectiva 

teórico-crítica, pautado em dois aspectos essenciais: a interpretação das demandas 

e o alcance e a direcionalidade das ações profissionais. A apreensão investigativa 

do exercício profissional deve estar acima dos elementos que compõem o cotidiano 

da intervenção.  (MIOTO, 2010; SANTOS et.al, 2017).  

Quanto aos principais instrumentos utilizados para conhecer o perfil da 

população atendida, os entrevistados elencaram o formulário institucional, ficha 

social, questionário e entrevista. Ainda neste campo, 84% dos entrevistados 

realizam estatísticas dos atendimentos realizados para composição dos relatórios 

institucionais; 57% informaram que fazem relatórios de avaliação e 43% revelaram a 

não existência dessa atividade no âmbito institucional. Complementando os dados 

acerca dos profissionais que informaram realizar estatísticas e relatório de avaliação, 

46% expressaram que é realizado em conjunto com outras profissões, de forma 

mensal.  

Das principais ações desenvolvidas pelos assistentes sociais, se revelou 

todas não sendo exclusivas do Serviço Social49, 71% informaram realizar entrevista 

e visita domiciliar, 52 % atendimento em grupo e 15% outros. Conferir gráfico (10). 

Ramos (2018) nos revela que os instrumentos e técnica utilizados pelos 

assistentes sociais não são exclusivos da profissão, pois fazemos uso deles que são 

compartilhados por outras profissões. A autora reforça que a distinção se localiza na 

forma pela qual o Serviço Social se apropria, se referindo aos fundamentos teóricos, 

metodológicos e éticos e na finalidade que imprime ao utilizá-los. 

 

 

 

                                                
49

 As atividades desenvolvidas pelos profissionais de nível superior que compõe o SUAS, conforme a 
NOB-RH 2006- contemplando a chamada “equipe técnica” com requisições específicas dos serviços 
socioassistenciais.   
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Gráfico 10 
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Com base na reflexão da autora, importa localizar a concepção crítica e as 

influências teóricas que permeiam a utilização desses instrumentos em sintonia com 

os compromissos assumidos pelo PEP. Para tanto, Ramos (2018) chama atenção 

para entrevista numa perspectiva de interlocução com uma concepção crítica, 

configurando um espaço de reflexão junto aos usuários. Quanto à utilização das 

visitas domiciliares, prima pela lógica de ampliação dos direitos e não um processo 

de fiscalização. Em relação ao atendimento em grupo, remete a uma dimensão 

socioeducativa, como um espaço de tensionamento importante para expressão do 

PEP. 

Nesta mesma direção, Santos & Melo (2018, p. 101) aprofundam o debate 

acerca desses instrumentos, reforçando o caráter da intencionalidade atribuído aos 

instrumentos, distinguindo das ações realizadas por outros profissionais: 

 
Para tanto, assim como os atendimentos, as entrevistas e os grupos é preciso 
ter claro a finalidade e planejamento de ação. Geralmente, uma visita domiciliar 
ocorre quando se percebe a necessidade de compreender melhor a construção 
social da das famílias, as relações sociais estabelecidas, a dinâmica familiar e 
as condições de vida das mesmas, sendo fundamental para isso o 
conhecimento do território (SANTOS; MELO, 2018, p. 101).  

  

Notadamente, partindo do entendimento que a entrevista, a visita domiciliar e 

os atendimentos em grupo acoplam os instrumentos técnico-operativos, exige dos 

profissionais no cotidiano do exercício profissional a necessidade da apreensão da 

realidade a partir de um conjunto de informações, dentre os aspectos políticos e 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social 
nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na perspectiva do 
projeto ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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culturais, bem como as relações de poder existentes, intrínsecas das contradições 

operadas pela ordem dominante e suas políticas de reajustes neoliberais em face da 

financeirização do capital. 

Nesta direção, podemos inferir que a direção que o profissional imprimirá na 

utilização desses instrumentos é o mais relevante, comprometidos com a direção do 

projeto profissional, se faz de suma importância que as intervenções venham 

contribuir para ampliação de acesso às políticas públicas, e não como instrumentos 

meramente burocráticos de cunho fiscalizatórios. “Portanto não há instrumento 

conservador, mas uso indevido que expressa uma prática que vai ao encontro à 

perspectiva ética-política que a profissão possui. ” (SANTOS; MELO, 2018, p.104). 

Assim, no que diz respeito aos dados referentes às principais ações 

desenvolvidas pelos assistentes sociais, para conhecer o perfil da população 

atendida, se faz necessária à realização de relatórios estatísticos, e avaliativos para 

traçar planos de intervenção nos equipamentos dos CRAS e CREAS. Localizamos 

como uma tendência importante a ser sinalizada neste estudo, certa dificuldade na 

utilização de determinados instrumentos para apreensão dos objetos de intervenção 

profissional, que fundamenta, sobretudo no âmbito teórico, a prática profissional e a 

distingue dos outros profissionais. 

Para realização das competências e atribuições, os assistentes sociais devem 

mobilizar os instrumentos e técnicas mais condizentes para cada requisição 

socioprofissional em que atuam no seu cotidiano profissional. 

Por formar um conjunto dialeticamente articulado com as técnicas, os 

instrumentos são constantemente aprimorados por elas, diante da exigência de 

adequação das transformações da realidade, visando o atendimento das mais 

diversificadas necessidades sociais, que são historicamente determinadas. Por isso, 

o instrumental técnico-operativo possui um caráter histórico sendo influenciado pelas 

relações sociais postas na sociedade. (SANTOS; NORONHA, 2010, p. 50) 

Partindo das reflexões produzidas pela referida autora, podemos constatar 

que os instrumentos são produtos da ação humana e deve está diretamente 

articulado a finalidade pretendida. Sendo essencial localizar os compromissos 

assumidos pelo PEP, na defesa intransigente dos direitos humanos, com a 

ampliação da cidadania, com a qualidade dos serviços prestados, na luta em favor 

da equidade e da justiça social. Esses compromissos devem fazer parte do cotidiano 

das atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais. “Para isso, os profissionais 
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devem privilegiar a utilização de instrumentos de caráter democrático, coletivo, 

menos burocrático, sempre alinhados com a realidade em que intervém” (id. ibid., 

p.28). 

É fundamental que o uso desses elementos técnico-operativos seja 

estabelecido pelo próprio profissional, assegurando sua autonomia técnica, sua 

capacidade de proposição e criatividade. Assim, durante o processo de utilização 

dos mesmos, os assistentes sociais devem se orientar pelos objetivos, diretrizes e 

competências assinaladas nos Parâmetros de atuação profissional na Política de 

Assistência Social, que estão em consonância com os valores e princípios contidos 

no Projeto Ético-Político (CFESS, 2011). 

Os instrumentos não podem ser considerados como respostas às demandas 

colocadas pela população, eles são portadores de conteúdos definidos pelas 

finalidades, pela direção social que se quer imprimir à ação profissional, ou seja, 

podem ser utilizados de forma crítica ou conservadora, a depender do caráter 

profissional agregado em cada ação.  

A partir dos dados empíricos revelados na pesquisa da COFI, constatamos 

que a lógica do trabalho na área da política de assistência social, assume um caráter 

de padronização do trabalho da equipe profissional de referência dos CRAS e 

CREAS por meio de abordagens, metodologias, concepções, sugestões e 

procedimentos interventivos previamente estabelecidos pelas normativas da política 

de assistência social. Essa padronização das ações profissionais desqualifica a 

cultura das profissões, bem como pode imprimir, segundo Guerra (2016), uma 

tendência à desespecialização das mesmas. 

Essas reflexões também são localizadas como outra tendência e desafio 

colocado ao exercício profissional na política de assistência social. Os dados da 

COFI sinalizaram que as principais ações são: reunião de equipe, divisão dos casos 

na construção de planejamento anual e elaboração de parecer.  

Em relação às atribuições exclusivas do Serviço Social, os dados dessa 

realidade indicaram importantes elementos para análise sobre as atribuições 

privativas do assistente social, visto que revelaram a não existência de atribuições 

exclusivas do assistente social, nos equipamentos dos CRAS e CREAS, exceto 

casos eventuais como a elaboração de relatório social e supervisão de estágio. 

Neste campo, enfatizamos a importância de aprofundarmos o debate sobre as 

atribuições privativas do assistente social, onde o trabalho em equipe 
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interprofissionais deve ser destacado, como ocorre na política de assistência social. 

Os assistentes sociais partilham de atividades com outros profissionais, tais como: 

psicólogo, pedagogo, advogados, entre outros. 

 
É necessário desmistificar a ideia de que a equipe, ao desenvolver ações 
coordenadas, cria uma identidade entre seus participantes que leva a diluição 
de suas particularidades profissionais. São as diferenças de especialização que 
permitem atribuir unidade à equipe, enriquecendo-a e ao, mesmo tempo, 
preservando aquelas diferenças. Em outros termos, a equipe é uma unidade de 
diversidade. Neste contexto, o assistente social mesmo realizando atividades 
partilhadas com outros profissionais, dispõe de ângulos particulares de 
observação na interpretação dos processos sociais e uma competência também 
distinta para o encaminhamento das ações, que o distingue do médico, do 
sociólogo, do psicólogo, do pedagogo etc (CFESS, 2012, p. 64). 

 

Sob essa ótica, o CFESS (2012) destaca a importância do aprofundamento 

das reflexões sobre os artigos 4º e 5º da Lei de Regulamentação da Profissão, que 

requer um acompanhamento dos processos sociais e suas refrações nas condições 

e relações de trabalho que circunscrevem o exercício profissional. Nesse sentido 

reside a relevância de se elencar os mecanismos normativos do conjunto 

CFESS/CRESS, a sistematização do trabalho das Comissões de Fiscalização, o 

fortalecimento da política de capacitação articulada ao trabalho da fiscalização, que 

propicie ao mesmo, tempo ampliar as informações sobre a realidade do exercício 

profissional.  

Quanto ao trabalho interdisciplinar em equipe na política de assistência social, 

é necessário que seja orientado pela perspectiva de totalidade, visando contribuir 

para situar o usuário nas particularidades das relações sociais capitalistas, sem 

responsabilizá-lo pela sua condição socioeconômica. Segundo o Código de Ética 

Profissional dos assistentes sociais, por exemplo, são estabelecidos direitos e 

deveres para condução do trabalho em equipe, que resguardam o sigilo profissional, 

de forma que os profissionais não podem socializar determinadas informações, 

atribuições e tarefas que não estejam em campo de atuação. (CFESS, 2011). 

Nesse sentido, só podem ser compartilhadas as informações relevantes para 

qualificar o serviço prestado, assegurando o seu caráter sigiloso. Cabe mencionar 

ainda que, na elaboração conjunta dos documentos que fundamentam as ações em 

equipe interdisciplinar é fundamental registrar somente as informações necessárias 

para a efetivação dos objetivos do trabalho (CFESS, 2011).  
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Para tanto, a construção do trabalho interdisciplinar exige dos profissionais a 

realização contínua de reuniões, para refletir sobre as questões relativas ao 

desenvolvimento do trabalho, considerando as especificidades das demandas, das 

equipes e dos usuários, visando fomentar os debates conjuntos no sentindo de 

estabelecer as particularidades de cada exercício profissional, bem como definir as 

competências e habilidades profissionais de acordo com as requisições 

socioprofissionais e políticas tendo como suporte seus Códigos de Ética Profissional.  

Considerando a particularidade do Serviço Social na divisão social e técnica 

do trabalho na sociedade capitalista, a condição de trabalhador assalariado do 

assistente social, se desdobra na concepção equivocada de que a profissão "é vista 

como técnica ou tecnologia social colocada para administrar a pobreza e, 

supostamente, mediatizar e/ou „conflitos sociais‟" (GUERRA, 2016, p. 91). 

Compreendemos, então, que essas indicações contribuem na solidificação 

das prescrições neoliberais no campo social, fortalecendo uma operacionalização 

dos serviços socioassistenciais focalizados de forma precarizada e tecnificada, 

naturalizando a contradição capital e trabalho e obstruindo as lutas de classes, na 

medida em que a concepção de pobreza, de família, de risco social e de 

vulnerabilidade social contidas na PNAS em momento nenhum tratam as relações 

sociais como tensionadas, contraditórias e produtoras de desigualdades sociais. 

Contudo, a pesquisa da COFI realizada entre 2013 a 2014, oito anos após o 

marco regulatório do SUAS, imprime ações generalistas aos profissionais que 

operam seus serviços, programas e ações. Evidencia, e se coloca na ordem do dia a 

importância do assistente social reconhecer seu processo de trabalho, articulando as 

dimensões teórico-metodológica e político-pedagógica, ético-política e técnico-

operativa no cotidiano profissional, tendo como orientação estratégica as diretrizes 

do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

 
Ressaltamos que UNIDADE não pode ser confundida com IDENTIDADE, por 
isso, “unidade na diversidade”, apesar de se constituírem em uma relação 
intrínseca, cada qual possui uma especificidade, uma natureza, um âmbito. Ou 
seja, conforme já explicitado acima, a dimensão teórico-metodológica fornece 
ao profissional um ângulo de leitura dos processos sociais, de compreensão do 
significado social da ação, uma explicação da dinâmica da vida social na 
sociedade capitalista. Possibilita a análise do real. A dimensão ético-política 
envolve o projetar a ação em função dos valores e finalidades do profissional, 
da instituição e da população. É responsável pela avaliação das consequências 
de nossas ações –ou a não avaliação dessas consequências. São as diferentes 
posiçõese partidos que os profissionais assumem. Já a dimensão técnico-
operativa, é a execução da ação que se planejou, tendo por base os valores, as 
finalidades e a análise do real (SANTOS, 2013, p.27). 
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Assim, é fundamental compreender que a relação teoria e prática não 

acontece de maneira imediata, "seja no sentido temporal, seja em referência aos 

nexos fundamentais que se põe nesse processo” (FORTI; GUERRA, 2009, p. 16). 

Durante o desenvolvimento das ações, os assistentes sociais podem veicular 

processos que favoreçam a reflexão crítica, formulações, planejamento, 

sistematização, proposições que podem descortinar os processos sociais. Mas, 

também ele pode veicular nas suas ações o que desmobiliza, despolitiza e aliena os 

usuários (VASCONCELOS, 2015).  

Dessa forma, cada ação profissional contém a possibilidade de contribuir ou 

fragilizar os processos democráticos. Nesse sentido, é fundamental que o assistente 

social tenha preparo teórico-metodológico, direcionamento ético-político e 

conhecimento técnico-operativo, tendo como referência o Projeto Ético-Político do 

Serviço Social para realização do exercício profissional, de forma qualitativa, para 

que ultrapasse a mera execução terminal das políticas/programas/projetos/serviços 

sociais.  

Por fim, podemos inferir que essas indicações não se dão de modo aleatório, 

pelo contrário, fazem parte das determinações neoliberais para execução das 

políticas/programas e serviço sociais focalizados, precarizados e minimalistas 

hegemônicos da cena contemporânea. De tal modo, é essencial reafirmar a 

importância de avançar na implementação do projeto profissional, inscrevendo seus 

princípios no cotidiano do exercício profissional, expressando como grande desafio a 

ser enfrentado em um cenário tão adverso. 

 

3.3.3 Eixo3 - Condições de Trabalho 

 

 Através de formulário individual aplicado pela COFI aos 74 assistentes sociais 

entrevistados entre trabalhadores dos CRAS e CREAS dos seis municípios já 

explicitados, as principais questões levantadas referentes às condições de trabalho 

foram: Carga horária; modalidade de contrato; referência salarial; vínculo trabalhista; 

tempo na Instituição; aspectos de insalubridade e periculosidade; aspectos quanto à 

garantia do sigilo profissional; estrutura e recursos físicos e investimento dos 

gestores em capacitação. 

 Os dados da COFI revelaram que após oito anos do SUAS e da instituição da 

NOB-RH (2006), a precarização das relações de trabalho se coloca como uma 
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realidade. Do total de 74 assistentes sociais entrevistados, 45% são RPA e 35% por 

concurso público. Conferir gráfico (11).  

 

 

Gráfico 11 
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Vale registrar que 58% do total de entrevistados, tinham menos de um ano na 

Instituição, demonstrando que a rotatividade de profissional nessa área pesquisada, 

se expressava de forma latente. Esta constatação pode indicar uma tendência de 

pulverização do trabalho, de ausência de tempo para conhecer a realidade 

institucional e dos usuários para a construção de um projeto de intervenção, de 

ausência de tempo para conhecer a rede socioassistencial, o que pode ocasionar 

uma fragilização do exercício profissional, dentre outros elementos. 

Os baixos salários também se colocaram como uma realidade enfrentada 

pelos assistentes sociais atuantes na PNAS. Visto que, 51% recebiam em média 

dois a três salários mínimos. Nesse eixo o que se considera como dado positivo foi o 

cumprimento das 30 horas, conforme se verifica no gráfico (12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço Social 
nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na perspectiva do 
projeto ético-político profissional entre os anos 2013 a 2014. 
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Gráfico 12 
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Os dados empíricos desta pesquisa constataram as dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS, expressou a realidade de 

profissionais com vínculo empregatício totalmente precarizados (contratações 

temporárias, cargos comissionados, entre outros), que provoca insegurança e 

instabilidade profissional e dificulta (em alguns casos) a criação de vínculos e a 

continuidade do trabalho. Aliás, tal realidade vai de encontro com o pressuposto da 

PNAS que estabelece a necessidade de vincular o trabalho a profissionais de 

carreira, conforme a NOB-RH. 

Quanto aos aspectos de insalubridade e periculosidade, os dados 

evidenciaram que os equipamentos dos CRAS e CREAS possuem condições reais 

de trabalho também com um forte índice de precarização, pois apresenta estrutura 

com precária ventilação, salas com pouca ventilação e poluição sonora, o que 

compromete a não só as formas de atendimento bem como a questão do sigilo 

profissional. Em relação à periculosidade os dados apontaram insegurança dos 

profissionais quanto ao acesso ao local de trabalho, onde grande parte dos 

equipamentos tem uma localização em área de conflito. Quanto às condições físicas 

e técnicas para o exercício profissional, é importante sublinhar que a realização das 

ações profissionais exige a garantia de espaço para atendimentos tanto individuais 

quanto coletivos, requer também um local adequado para proteger os prontuários e 

documentos relativos ao atendimento dos usuários (CFESS, 2011) 

Fonte: Dados extraídos do documento da COFI: O Serviço 
Social nos CRAS e CREAS: uma análise da realidade na 
perspectiva do projeto ético-político profissional entre os anos 
2013 a 2014. 
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O Sigilo profissional evidenciou importantes reflexões quanto à atuação 

profissional na direção ética e técnica das regulamentações e normativas da 

profissão. Os dados revelaram que 92% dos assistentes sociais não contavam com 

sala exclusiva para atendimento, 42% não dispõem de instrumento próprio para 

registro, 64% dos assistentes sociais relataram que os registros são feitos no 

prontuário do usuário; 52% revelaram que o prontuário fica arquivado na gaveta 

geral da Instituição. Quanto ao dado de quem tem acesso às informações sigilosas, 

47% informou que toda equipe técnica do equipamento tem acesso.  

A Resolução 493/ 2006 do CFESS dispõe no Art. 4º: “O material técnico 

utilizado e produzido no atendimento é de caráter reservados, sendo seu uso e 

acesso restrito aos assistentes sociais”. Nesta dimensão, os dados revelados pela 

COFI, apontam para violação da regulamentação e das normativas que versam 

sobre as atribuições profissionais, no que se refere o artigo 16 do Código de Ética 

sobre sigilo profissional. Podemos inferir que a questão do sigilo profissional no 

cotidiano do exercício profissional nesta área de atuação, apresenta tendência 

acerca do descumprimento das prerrogativas que regulamentam e orientam o 

exercício profissional de qualidade a população usuária. 

O sigilo profissional resguardado pelo Código de Ética profissional se revela 

no compromisso com a população usuária em detrimento ao conteúdo ético-político 

dos princípios que o regem. Trata-se de uma informação a ser protegida, impõe uma 

relação entre privacidade e publicidade, cujo dever profissional se estabelece desde 

se ater ao estritamente necessário ao cumprimento de seu trabalho, a não informar 

a matéria sigilosa. 

Nesse quadro, chamamos a atenção para direção do projeto profissional. O 

assistente social trabalha com profissionais de outras áreas, que ainda que tenham 

o sigilo profissional circunscrito em seus códigos, não estão sujeitos às mesmas 

obrigações, apresentam objetivos diferentes e ainda, lógicas e prioridades distintas 

do Serviço Social. O assistente social atua em circuitos em que as informações 

devem ser partilhadas e, ao mesmo tempo, em que a confidencialidade é, 

legalmente, autorizada (RODRIGUES; SAMPAIO, 2014). 

Quanto ao grave contexto de precarização das relações de trabalho, a 

pesquisa de Tavares (2008) realizada no município de Volta Redonda também 

revelou dados importantes sobre as condições de trabalho do assistente social. Ao 

analisar a esfera pública e privada, os dados revelaram que a esfera municipal ao 
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mesmo tempo em que ampliou o mercado de trabalho, mostrou-se mais precarizada, 

quando se observou uma expressiva incidência de contratação de trabalho sem 

vínculo empregatício estável e a baixa remuneração. Só para se ter uma ideia, 58% 

do total de assistentes sociais que trabalhavam na esfera municipal no período da 

pesquisa eram contratos por Recibo de Pagamento à Autônomo (RPA). Sobre a 

remuneração, a esfera municipal apresentou maior incidência de baixos salários: 

68% do total de assistentes sociais na esfera municipal recebiam entre 1 a 3 salários 

mínimos, com carga horária de 30h/semanais.  

A  reestruturação produtiva, os avanços neoliberais  e as diferentes formas de 

precarização resultantes desta atingem o mercado de trabalho do assistente social, 

gerando, contraditoriamente, uma redução nos postos de trabalho em alguns 

campos como em empresas, e uma ampliação deste, principalmente para atuar com 

políticas de seguridade social, com maior reflexo para a assistência social, 

principalmente em âmbito municipal, consequência das novas e intensas demandas 

postas aos municípios com a descentralização dos serviços sociais públicos.  

Almeida & Alencar (2011), reforçam essa análise:  

  

As ações profissionais são determinadas pelas dinâmicas do mundo do 
trabalho, do Estado e da sociedade civil que impactam sobre as formas de 
regulação do mercado de trabalho profissional, já que o Estado, além de ser 
seu maior empregador, tem uma função destacada nos processos de 
formulação e operacionalização das políticas públicas. Como expressão das 
estratégias de enfrentamento da questão social e dos mecanismos 
institucionais que asseguram os direitos sociais conquistados a partir das 
disputas societárias, as políticas públicas encerram condições 
socioinstitucionais, nas quais  o trabalho do assistente social se efetiva, que 
dependem da dinâmica entre o Estado e a sociedade civil, em particular a 
partir da crise estrutural do próprio capital e das alternativas que são 
formuladas sob a hegemonia da burguesia financeira, dependem da 
capacidade de intervenção do Estado na sustentação dos mecanismos de 
regulação necessários ao processo de acumulação. (p. 142).   

 

  
Parafraseando Raichelis (2010), as transformações contemporâneas que 

afetam o mundo do trabalho provocam profundas redefinições no Estado e nas 

políticas sociais, em especial, no âmbito da política de assistência social, através da 

implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que, contraditoriamente 

amplia o mercado de trabalho profissional e ao mesmo tempo aprofunda a 

precarização das condições de trabalho através das formas de contratação, 

intensificação do trabalho, baixos salários, pressão pelo aumento da produtividade e 
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de resultados imediatos, ausência de horizontes profissionais em longo prazo, 

ausência de políticas de qualificação e capacitação profissional. 

Seguindo essa linha de análise, a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/Suas), instituída pela 

Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, expressa significativo ganho 

entre os gestores federativos e para os trabalhadores, na luta por condições 

materiais, técnicas e éticas de trabalho, resultado da correlação de forças políticas 

presentes nos processos de negociação e pactuação que levaram à sua aprovação. 

Apesar disso, permanece ainda o grande desafio de sua efetivação na maioria dos 

estados e municípios brasileiros. (RAICHELIS, 2010). 

 
A NOB-RH/Suas prevê a formação de equipes de referência, que devem ser 
constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta 
de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e 
especial, levando-se em consideração o número de famílias e indivíduos 
referencia- dos por porte dos municípios, tipo de atendimento e aquisições e 

direitos que devem ser garantidos aos usuários (id. ibid., p.762).  

 

Notadamente, no decorrer do processo de implantação do SUAS, percebeu-

se, de um lado, um significativo aumento do mercado de trabalho para diversos 

segmentos de trabalhadores. Porém, por outro lado, ocorre a inserção pela via da 

precarização das condições de trabalho expressa através das formas de contratação 

flexível, das condições de segurança e de instalações insatisfatórias, além da 

intensificação do trabalho, dos baixos salários, da pressão pelo aumento da 

produtividade e de resultados imediatos, ausência de horizontes profissionais em 

longo prazo, ausência ou insuficiência de políticas de qualificação e capacitação 

profissional. 

Portanto, uma questão relevante a ser destacada quando se problematiza a 

situação do trabalho e dos trabalhadores na assistência social é que não se trata 

apenas de questões relacionadas à gestão do trabalho, mas fundamentalmente dos 

modos de organização do trabalho na sociedade capitalista contemporânea, e das 

condições concretas em que se realiza particularmente nas políticas sociais, que, 

como a assistência social, tiveram um grande crescimento nesses últimos anos. 

(RAICHELIS, 2010). 

Assim a assistência social, ao mesmo tempo em que demanda a formação de 

um quadro de trabalhadores inseridos através de concurso público, em condições 

éticas e técnicas de exercer o seu trabalho, está inserida num contexto de 
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contrarreforma do Estado, que não prioriza a formação deste quadro. Ao contrário, 

seus trabalhadores vivenciam as condições próprias de precarização das condições 

de trabalho e salário.  

Silveira (2011) apresenta um quadro de dificuldades vivenciadas pelos 

trabalhadores da assistência social tanto no que se refere à operacionalização 

quanto a gestão desta política: ausência e/ou insuficiência de admissão por 

concurso público, com número significativo de profissionais contratados por tempo 

determinado e com baixos salários; remuneração insuficiente dos trabalhadores; 

inexistência de políticas de valorização; equipes definidas na quantidade mínima; 

equipes incompletas ou substituídas por profissionais sem formação qualificada; 

número excessivo de trabalhadores de nível médio em relação aos profissionais de 

nível superior, resultando em substituição de atividades com implicações éticas; 

ausência e/ou insuficiência na capacitação das equipes de referência; equipes 

técnicas que desenvolvem atividades de responsabilidade de outros profissionais ou 

relacionadas às funções de gestão do SUAS. 

Para a autora supracitada, a exemplo de técnicos do CRAS e CREAS que 

elaboram os instrumentos de gestão da política no município; sobrecarga de 

atividades, considerando a demanda no território e a insuficiência de equipe; 

ausência de definições e regulamentações sobre as responsabilidades específicas e 

intersetoriais na relação com as demais políticas públicas e o sistema de justiça; 

trabalho submetido a uma lógica produtivista, centrada nas metas quantitativas, nos 

controles burocráticos e gerenciais tecnicistas; trabalho constrangido pelas práticas 

clientelistas que desconsideram as diretrizes democráticas na assistência social. 

Como apresentado acima, a assistência social, no tocante a gestão do 

trabalho, tem um longo e difícil caminho a trilhar na perspectiva de superação das 

dificuldades acima listadas. Não podemos esquecer que tais condições são 

necessárias para a garantia da qualidade dos serviços prestados à população. 

Outro dado relevante da COFI e que contraria os princípios e diretrizes da 

NOB-RH/SUAS, diz respeito ao baixo investimento dos municípios na qualificação 

profissional. Quando muito, há uma liberação de horas para que o profissional 

desenvolva a sua capacitação e qualificação, pois isso não exige maior investimento 

do município além do salário no final do mês (FERNANDES, 2008b).  

Enfim, importa salientar, que os dados revelados pela pesquisa da COFI entre 

2013 a 2014, evidenciam que mesmo diante das disputas e negociações para o 
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processo regulatório da PNAS, o SUAS é implementado nos marcos dos avanços 

das políticas de ajustes neoliberais e reestruturação produtiva do capital do mundo 

do trabalho, com vistas a acumulação capitalista. Dessa forma, o coletivo dos 

trabalhadores de diversas áreas, e especificamente assistentes sociais, que 

trabalham nos CRAS e CREAS vivenciam condições de trabalho ainda bastante 

precarizadas, o que leva muitas vezes esses trabalhadores a se submeterem às 

condições de trabalho aviltantes que afetam a subjetividade seja no âmbito físico, 

como no psíquico e espiritual. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação priorizou um estudo sobre o exercício profissional do 

assistente social na área da Política de Assistência Social, tendo como base de 

análise os dados da pesquisa realizada pela COFI do CRESS 7ª Região, entre os 

anos de 2013 a 2014. Os principais eixos de análise refletiram sobre as normativas e 

atribuições profissionais expressas na Lei de Regulamentação Profissional e na 

perspectiva e direção do projeto ético-político profissional.  

Para acessar os dados de realidade das visitas programadas da COFI, foi 

protocolado formulário com as principais informações acerca do objeto de estudo e a 

metodologia da pesquisa, seguindo as orientações da resolução CRESS/RJ nº 114 

de 2015.  

Nesta dimensão, se faz importante esclarecer a reordenação dos objetivos e 

alteração do percurso metodológico realizado na dissertação após o exame de 

qualificação. Visto o atraso do CRESS/RJ 7ª Região em dar andamento ao 

requerimento para consulta ao material da COFI, que se configurou a base de 

análise desse estudo. Assim, ao acessar o material da COFI, foram identificados 

apenas dados brutos da pesquisa, na medida em que a COFI não realizou análise 

qualitativa dos dados e, também, não produziu parecer. 

 De fato, a realidade da pesquisa demandou grande esforço para reconfigurar 

os objetivos desse estudo na direção das análises e reflexões acerca do exercício 

profissional na política de assistência social. O material empírico não ofereceu 

aprofundamentos mais densos, tendo em vista a superficialidade dos dados sem o 

trato qualitativo e produção da COFI. Por outro lado, essa superficialidade também 

nos chamou atenção para importância da apreensão entre o conteúdo das 

requisições institucionais e atribuições e competências profissionais.  

Durante a análise dos dados, observou-se a necessidade de aprofundar no 

que se refere ao conteúdo das respostas profissionais. A limitação desse estudo não 

nos permitiu aprofundar, mas evidencia a carência e a necessidade de estudos, 

pesquisas, sistematização do trabalho no campo do exercício profissional que 

analisem essa problemática. 

Seguindo essa linha argumentativa, nas trocas com a Gestão do CRESS/RJ 

7ª Região, e com membros da COFI, foram sinalizados os desafios e aprimoramento 

que a COFI precisa realizar mediante aos dados que se revelam a partir das visitas 



160 

programadas. Avaliamos que este estudo poderá contribuir para análise dos dados 

de realidade da COFI, sendo um indicativo da importância do aprimoramento da 

análise qualitativa, mediante a riqueza dos dados identificada no cotidiano de suas 

ações junto ao exercício profissional do assistente social. 

Conforme as análises e reflexões teóricas produzidas nesta pesquisa, 

podemos evidenciar que a política de assistência social é revestida de traços 

seletivos, focalizadores, pontuais, repletos de condicionalidades. Exercendo controle 

na vida dos usuários, bem como define pela via dos documentos normativos a forma 

de atendimento, procedimentos, instrumentos, técnicas e abordagens para 

operacionalização dos serviços socioassistenciais.  

Em face do modelo organizacional dos serviços socioassistenciais sob a 

lógica gerencialista do Estado, o SUAS ampliou de forma precarizada a inserção do 

assistente social em tais serviços, estabelecendo uma padronização de 

procedimentos pré-estabelecidos de como operá-los.  

Ao longo da análise dos dados produzidos pela referida pesquisa da COFI, 

procurou-se destacar como se revela o exercício profissional do assistente social à 

luz do Projeto Ético-Político do Serviço Social. Nesse sentido, analisou-se a 

caracterização das Instituições, população atendida, programas e composição das 

equipes, caracterização do trabalho profissional e condições de trabalho, de modo a 

identificar possíveis implicações que permeiam o fazer profissional do assistente 

social. 

Os dados específicos dessa realidade estudada pela COFI, mostraram 

fragilidades na articulação das dimensões teórico-metodológica, ético-política e 

técnico-operativa no processo de sistematização do exercício profissional. 

Apontando forte tendência para formas tradicionais historicamente desenvolvidas no 

campo das políticas sociais, pautadas em ações pontuais, pragmáticas, 

emergenciais, assentadas em ações focalizadas naquilo que a instituição tem como 

prioridade. Essa lógica nos coloca grandes armadilhas no que tange aos equívocos 

entre as requisições institucionais e atribuições profissionais. 

Os dados da COFI nos revelam ainda, desafios nas práticas interventivas, 

onde a maioria dos assistentes sociais entrevistados não possui projeto de 

intervenção e nenhum outro instrumento do Serviço Social para conhecer o território 

e as especificidades da população atendida e análise institucional.  
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Nesta linha argumentativa, chamamos atenção para a redução do exercício 

profissional ao cumprimento das requisições institucionais, com instrumentos, 

técnicas, recursos, abordagens que estimulam a mudança comportamental, o 

disciplinamento, a manipulação das "problemáticas sociais", o consenso, a 

prevenção das "situações de vulnerabilidade e risco social" dos usuários na direção 

estratégica da manutenção da ordem burguesa.  

É essencial apreender a intencionalidade da atuação profissional. Muitas 

vezes atuamos, porém não desvelamos e identificamos os fundamentos sócio-

históricos e as relações sociais existentes nas determinações das demandas 

institucionais e da população usuária. Sendo importante ter claro que atuamos em 

espaços contraditórios de interesses antagônicos, não se podem confundir as 

demandas institucionais com as atribuições e competências profissionais.  

Sob esse aspecto é fundamental mencionar que o Serviço Social é 

demandado para atender necessidades da divisão social e técnica do trabalho, 

entretanto a profissão é regulamentada pela Lei de Regulamentação, regida pelo 

Código de Ética na direção do Projeto Ético-Político. Neste campo, destacamos a 

importância das normativas profissionais e o papel do Conjunto CFESS/CRESS e as 

demais entidades da categoria profissional. 

De fato, frente a toda a complexidade social que envolve o exercício 

profissional dos assistentes sociais, é necessário que haja um projeto profissional 

sólido para efetivar suas ações na realidade dinâmica da sociedade capitalista. O 

primeiro pressuposto para a consolidação do projeto profissional é ter total domínio e 

compreensão sobre seus princípios e fundamentos centrais, ou seja, 

especificamente, no projeto ético-político dos assistentes sociais, compreender o 

princípio da liberdade. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 

cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em indicativos abstratos, 

deslocados do processo social. Afirma, como valor ético central, o compromisso com 

a liberdade. Implica a autonomia, emancipação e a plena expansão dos indivíduos 

sociais, o que tem repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho 

profissional e nos rumos a ele impressos (IAMAMOTO, 2015).  

As análises dos dados, também, nos revelaram preocupação quanto ao 

cumprimento das normativas profissionais, principalmente em relação ao sigilo 

profissional, resguardados pelo Código de Ética e pela Resolução 493/2006 no Art.4.  
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O sigilo profissional, deve se firmar no compromisso com a população usuária em 

detrimento ao conteúdo ético-político dos princípios que o regem. 

As particularidades da política de assistência social, como política seletiva, 

focalizadora, com significativos traços conservadores, perpassam o movimento da 

produção e reprodução da acumulação capitalista, na busca desenfreada pelos 

lucros. A lógica das contrarreformas neoliberais e desmonte das políticas, impõe 

graves ataques a Seguridade Social. A política de assistência social reduz suas 

ações, em formulários simplificados, ações genéricas, impondo uma lógica racional 

para eleger as condicionalidades e focalizar as demandas de atendimento. 

Importa ainda mencionar, que no tempo em que essa dissertação está sendo 

concluída estamos vivenciando o acirramento da crise estrutural do capital com 

todas as metamorfoses das relações de exploração da força humana de trabalho, 

com mais de 14 milhões de desempregados no Brasil e total radicalização do quadro 

da questão social, uma crise sanitária, onde governo desqualifica e banaliza a 

letalidade do vírus. Uma grande crise política, conduzida pelo projeto institucional do 

governo genocida, fascista, autoritário e extremamente conservador. 

Quanto às condições de trabalho dos assistentes sociais, importa ressaltar 

que desvelar o mercado de trabalho profissional, é dar centralidade para a condição 

de trabalhador assalariado, onde a venda da força de trabalho é uma necessidade 

de subsistência. Ao apreender significado do Serviço Social como trabalho, 

estaremos reforçando os elementos que se constituem estruturantes para análise e 

compreensão das condições em que se realiza o trabalho, identificando as 

mediações que permitem reconhecer as contradições da sociabilidade burguesa sob 

a égide da acumulação capitalista, pautada na exploração permanente da força de 

trabalho. Os traços conjunturais que demarcam esse movimento irão demarcar o 

processo de organização do trabalho coletivo e do trabalho do Assistente Social.  

Iamamoto (2015) reforça ainda a unidade contraditória de trabalho concreto e 

abstrato, visto que o Serviço Social na divisão social e técnica do trabalho não foge 

às determinações da valorização da mercadoria que selam a sociedade capitalista, 

onde o valor de uso está subordinado ao valor de troca e o processo de trabalho 

pelo processo de valorização. Onde cada trabalho particular é medido pelo tempo 

socialmente necessário à sua produção, abstraído de qualidade.  

Sob esses aspectos, essa mesma autora aprofunda o debate acerca da 

relativa autonomia, onde o exercício profissional perpassa de um lado na condução 
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de suas ações, legitimada pela formação acadêmica e pelo aparato legal e 

organizativo que regulam o seu exercício (Conselhos Profissionais); por outro lado, 

mediado pela relação do trabalho assalariado, estando subordinado as condições do 

trabalho abstrato.  

Neste rumo aludido, podemos inferir que a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) amplia o mercado de trabalho profissional e, 

contraditoriamente, aprofunda a precarização das condições de trabalho, perpetrado 

pela lógica da reestruturação produtiva do capital e volatilidade do capitalismo 

financeiro e as políticas de ajustes neoliberais, com baixos salários, pressão pelo 

aumento da produtividade e de resultados imediatos, ausência de horizontes 

profissionais em longo prazo, ausência de políticas de qualificação e capacitação 

profissional. 

Contudo, as análises dessa pesquisa, tendo como fonte os dados das visitas 

programadas realizadas pela COFI do CRESS/RJ 7ª Região, nos equipamentos de 

CRAS e CREAS entre 2013-2014, constituem material de grande relevância, tanto 

no âmbito da formação, articulando as dimensões de ensino, pesquisa e extensão 

quanto para sistematização do trabalho profissional. Consideramos que a 

sistematização desses dados possibilita socializar a capilaridade das ações da 

COFI, na perspectiva de contribuir com um mapeamento de situações que se 

revelam preocupantes, para o exercício profissional neste campo privilegiado de 

atuação, á luz da direção do projeto ético político coletivamente construído. 

Rearticulando os objetivos dessa dissertação, registramos a importância do 

acúmulo teórico e intelectual produzido pelo Serviço Social, que 

promovem subsídios para apreensão da realidade posta ao trabalho profissional dos 

assistentes sociais, possibilitando mais esclarecimento sobre o papel e utilidade 

social dos assistentes sociais nos espaços sócio-ocupacionais de atuação, 

sobretudo na política de assistência social, campo privilegiado de intervenção. 

Debater o trabalho no capitalismo contemporâneo exige que os profissionais tenham 

o entendimento teórico e conceitual acerca do trabalho e suas inflexões, para 

construir uma leitura crítica da realidade na qual se insere. Fortalecer a luta pela 

formação profissional que aglutine ensino, pesquisa e extensão.  

Para tanto, a dimensão ético-política se coloca de forma elementar, 

responsável por embutir sentido e direção à ação profissional, onde as entidades 

representantes da categoria profissional ocupam legitimidade essencial. O conjunto 
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CFESS/CRESS vem avançando com a aprovação de novas resoluções que 

demonstram tanto o compromisso ético-político do Serviço Social com o Projeto 

Profissional, quanto o avanço e a capacidade de resistência da profissão frente às 

adversidades históricas.  

 No âmbito da dimensão político-organizativa, também se configura 

substancial neste quadro, pois a capacidade de organização, resistência e 

enfrentamento se colocam na ordem do dia.  

Contudo, reafirma-se a importância da articulação das três dimensões 

construídas pelo projeto profissional, ou seja, a interlocução entre a dimensão 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.  

Em linhas gerais, complementamos com as considerações de Iamamoto 

(2015) onde a referida autora destaca à necessidade de estimular formas 

democráticas de gerenciar as políticas sociais e programas, pois os assistentes 

sociais ocupam espaços privilegiados na elaboração e execução das políticas 

sociais, tornando coletivo o acesso às informações, os canais de participação 

popular, possibilitando que a população gerencie e tome consciência da realidade 

social. Destaca ainda a importância de reassumir os trabalhos de base, de 

educação, mobilização e organização popular, organicamente integrados aos 

movimentos sociais e às instâncias de organização política dos segmentos e grupos 

sociais subalternos. 

Assim, diante do exposto compreendemos a importância de debates, estudos, 

pesquisas, fóruns, seminários e outros mecanismos de articulações coletivas, que 

aprofundem estes emblemáticos cenários, fomentando estratégias coletivas de 

enfretamento. Segundo Braz & Teixeira (2009), as saídas para a superação desse 

quadro atual se encontram no próprio projeto ético-político, fundamentado na defesa 

intransigente de seus princípios e da criação de formas e mecanismos políticos que 

devem ser articuladas pelas entidades representativas da categoria profissional.  

Finalizamos apontando alguns dos desafios presentes no exercício 

profissional no cenário contemporâneo: necessidade de luta política e organização 

sindical, pelo direito ao trabalho digno, com remuneração justa, ampliação do 

número de trabalhadores pela via do concurso público, implantação de uma política 

de capacitação continuada, planejada e permanente, garantia de espaços coletivos 

e sistemáticos de estudo e de reflexão como parte do cotidiano do trabalho 

institucional, implantação da mesa de negociação permanente, melhoria na  
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infraestrutura dos equipamentos sociais, ampliação do recurso financeiro e 

fortalecimento do controle social. 

Para concluir, reforçamos a necessidade da categoria profissional se 

fortalecer, tanto no corpo da categoria quanto articulada com outros segmentos da 

classe trabalhadora, uma vez que o avanço político do projeto está articulado ao 

avanço das forças sociais mais amplas, mas sempre tendo a clareza que essa luta é 

limitada, uma vez que envolve dimensões que vão além da profissão, sendo 

imprescindível a via da resistência, da revitalização dos movimentos e lutas sociais, 

os quais são colocados no cotidiano como lugar de contradições e resistência. 
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