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RESUMO 

Este trabalho teve o objetivo de expor as contradições existentes entre as políticas 
sociais e o neoliberalismo no Brasil, mostrando de que forma o Estado capitalista em 
sua fase neoliberal precariza as políticas sociais e afeta o trabalho do Serviço Social, 
e qual o papel do Serviço Social nesse contexto. Para alcançar o objetivo proposto 
foi descrito o processo de formação e desenvolvimento das políticas sociais, as 
crises capitalistas, o processo de transição para o Estado de bem-estar social e 
falência do mesmo, bem como o processo de instauração do neoliberalismo no 
Brasil na década de 1990 e os impactos ocasionados por essa agenda na 
contemporaneidade. Em seguida foram discutidas as implicações para o exercício 
profissional dos assistentes sociais em um contexto contemporâneo de alta ofensiva 
neoliberal pós-2016, relatando as ações que podem ser tomadas para atuar na 
contracorrente neoliberal em defesa da efetivação do projeto ético-político da 
profissão. Tudo isto foi compreendido com a realização de pesquisa bibliográfica e 
com a percepção de convivência no campo de estágio acerca do exercício 
profissional na atualidade. 

 

Palavras-chave: Políticas sociais. Neoliberalismo. Serviço Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper aimed to expose the contradictions between social policies and 

neoliberalism in Brazil, showing how the capitalist state in its neoliberal phase 

precarious social policies and affects the work of Social Work, and what the role of 

Social Work in this context. In order to achieve the proposed objective, the process of 

formation and development of social policies, the capitalist crises, the process of 

transition to the welfare state and its failure, as well as the process of the 

establishment of neoliberalism in Brazil in the decade were described. 1990 and the 

impacts of this agenda on contemporary times. Then, the implications for the social 

workers' professional practice in a contemporary context of high neoliberal offensive 

post-2016 were discussed, reporting the actions that can be taken to act in the 

neoliberal countercurrent in defense of the realization of the profession's ethical-

political project. All this was understood with the accomplishment of bibliographical 

research and the coexistence in the internship field that aroused concerns about the 

professional practice today. 

 

Keywords: Social policies. Neoliberalism. Social service. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cenário brasileiro pós-2016 é marcado pela ascensão da extrema direita na 

política. Diante disso os governos de ordem capitalista em sua fase neoliberal 

voltaram a governar o Brasil propondo reformas na previdência social, atacando 

diretamente direitos sociais da classe trabalhadora, adquiridos na Constituição 

Federal de 1988, reformas nas leis trabalhistas que privilegiam empregadores e o 

capital em detrimento dos empregados, cortes e congelamentos de recursos 

destinados às áreas sociais são feitos sem nenhum pudor em defesa da estabilidade 

econômica, ao passo que a precarização do trabalho, a questão social, o 

desemprego e os desmontes nas políticas sociais aumentam. Em conseqüência, os 

números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE mostraram que em 

2018 o rendimento médio do grupo de 1% mais ricos do país cresceu 8,4% 

enquanto o dos 5% mais pobres caiu 3,2%. 

É notável que esteja em curso nos últimos anos um projeto neoliberal que 

atua diretamente com interesse de promover estabilidade econômica, enquanto as 

políticas sociais que são construídas no processo histórico dos conflitos de 

interesses das relações entre Estado e sociedade como respostas às desigualdades 

sociais ocasionadas são negligenciadas e precarizadas por um Estado que prioriza o 

capital financeiro. (IAMAMOTO, 2015). 

Nesse mesmo sentido, Pereira, (2011), caracteriza a política social como: 

[...] A política social como um componente ou produto, que é, da velha e 
conflituosa relação entre Estado e sociedade, no marco das formações 
sociais de classe (não importam a natureza e a idade que tenham), vai 
sempre lidar com interesses opostos, já que ela resulta da pressão 
simultânea de sujeitos distintos. (PEREIRA, 2011. pg. 28). 

Diante disso, seguimos também em concordância com a visão de 

(FALEIROS, 2004. pg. 08): 

As políticas sociais ora são vistas como mecanismos da manutenção da 
força de trabalho, ora como conquistas dos trabalhadores, ora como 
arranjos do bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das 
elites dominantes, ora como instrumento de garantia do aumento da riqueza 
dos direitos do cidadão. [...] Neste trabalho, mostro que as políticas sociais 
aparecem como dádivas, relacionando-as em seguida com as exigências do 
capital para se valorizar e reproduzir a força de trabalho e com as lutas 
sociais e crises do capitalismo. 
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Dentro desse contexto se insere o Serviço Social, conforme Iamamoto, 

(2015), é uma profissão inscrita dentro da divisão social e técnica do trabalho que 

busca responder as demandas das classes populares, o qual também é um dos 

principais elaboradores das políticas sociais na contemporaneidade. Dito isto, na 

atual conjuntura neoliberal visualiza-se o Estado deixando de investir nas políticas 

sociais em favor de um discurso de Estado mínimo, ao passo que os desmontes 

nessa política vão se aprofundando e afetando diretamente a prática profissional dos 

assistentes sociais e a população em geral, é, portanto, nesse sentido que o 

presente trabalho objetiva compreender o papel do Serviço Social diante de um 

Estado que prioriza o capital em detrimento das políticas sociais. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram elaborados procedimentos 

metodológicos com base no histórico-dialético na realização de um levantamento 

bibliográfico em livros, revistas e periódicos, tomando como base os seguintes 

autores: Behring e Boschetti (2009), Faleiros (2004, 2009), Iamamoto (2015), Pereira 

(2011), Silva e Silva (2011), Netto (2015), Rezende e Cavalcanti (2006), Serra 

(2010), Oliveira (2019), entre outros. 

É relevante destacar que este trabalho torna-se importante, visto que as 

políticas sociais são historicamente debatidas em relação ao seu papel pelos 

autores de Serviço Social, também é o campo de atuação dos referidos. Ainda mais 

nessa conjuntura que desvaloriza as políticas sociais é fundamental propor 

contribuições para a formação acadêmica, para a categoria profissional e a 

sociedade acerca desta temática que interessa e impacta a vida de todos. 

Logo, o presente trabalho está dividido em três partes. Na primeira, foi 

abordado um breve contexto histórico da origem e atuação das políticas sociais no 

cenário de desenvolvimento das sociedades capitalistas e posteriormente no Brasil. 

Após isso foi descrito as crises capitalistas e do Estado de bem-estar social e o 

surgimento e ascensão do neoliberalismo no mundo e no Brasil. 

Na segunda, foram relatados os desdobramentos do neoliberalismo no Brasil 

a partir de 1990, os seus impactos e desmontes nas políticas sociais, o pequeno 

período de freio da hegemonia neoliberal após 2003, mas não o seu fim, e o cenário 

pós-2016 quando o ideário neoliberal ganhou força com a ascensão da extrema 

direita aplicando novas reformas que desconstroem direitos adquiridos no passado.  
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Na terceira parte, foi caracterizado o Serviço Social dentro desse contexto 

contemporâneo de desmontes de direitos sociais, ressaltando o papel da categoria 

profissional diante deste cenário com base nos autores citados, chamando atenção 

para a resistência através da efetivação do projeto ético-político. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO DAS POLÍTICAS SOCIAIS E O 

NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

As políticas sociais se desenvolvem no período de ascensão do capitalismo 

correlacionado a revolução industrial, e do aumento da luta de classes. (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2009. pg. 51), argumentam que elas são  

[...] desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento - 
em geral setorializadas e fragmentadas - às expressões multifacetadas da 
questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de 
exploração do capital sobre o trabalho. 

Sobre a revolução industrial destaca-se que “[...] foi nesse período – quando a 

burguesia se afirmou como classe dominante e o proletariado tomou consciência de 

sua própria classe – que surgiu a chamada questão social, perante a qual o Estado 

teve que fazer a mediação legal e política”. (PEREIRA, 2011. pg. 32). 

Por questão social entende-se que ela é compreendida como o 

[...] conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada, por uma 
parte da sociedade. (IAMAMOTO, 2015. pg. 27). 

O século XIX passou por profundas transformações econômicas e sociais, 

contribuindo assim para o início de criação de legislações e medidas de proteção 

social. Segundo (Pereira, 2011. pg. 38): 

Foi no século XIX que muitos viram, num contexto liberal, o nascimento do 
Welfare State e da política social propriamente dita, associado às seguintes 
preocupações públicas: a pobreza e as condições de penúria material de 
muitas famílias; o trabalho de crianças nos moinhos, fábricas e minas; o 
analfabetismo e o potencial ameaçador das massas deseducadas. 

 

O liberalismo sustentava ideias em defesa do trabalho no sentido de que o 

livre mercado poderia produzir bem-estar coletivo: 

O liberalismo, alimentado pelas teses de David Ricardo e sobretudo de 
Adam Smith (2003), que formula a justificativa econômica para a necessária 
e incessante busca do interesse individual, introduz a tese que vai se 
cristalizar como um fio condutor da ação do Estado liberal: cada indivíduo 
agindo em seu próprio interesse econômico, quando atuando junto a uma 
coletividade de indivíduos, maximizaria o bem-estar coletivo. É o 
funcionamento livre e ilimitado do mercado que asseguraria o bem-estar. É 
a "mão invisível" do mercado livre que regula as relações econômicas e 
sociais e produz o bem comum. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 56). 

Sobre a intervenção na questão social desse período, (SANTOS, 2017. pg. 

06), argumenta que 
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Assim, pode-se compreender que no contexto do período concorrencial do 
capitalismo, o qual era regido pelo princípio liberal, as respostas dadas à 
“questão social” foram representativas e incorporaram apenas algumas 
demandas da classe trabalhadora, transformando as reivindicações em leis 
que minimamente melhoraram as condições de vida dos trabalhadores, mas 
nunca com a pretensão de atingir a raiz da “questão social”. O Estado 
apenas passa a intervir diretamente nas expressões da “questão social” em 
sua fase monopolista. 

O autor supracitado ainda comenta como acontecia a intervenção do Estado 

no capitalismo monopolista: 

Ao analisarmos a história do capitalismo, evidencia-se que este passou por 
um período de grandes transformações a partir de 1860, [...] Segundo Netto 
(2006), é nesse período que o capitalismo passa da sua fase concorrencial 
para a monopólica. [...] A respeito do papel do Estado, Netto (2006) afirma 
que no capitalismo dos monopólios o objetivo do capital reside na 
maximização dos lucros através do controle dos mercados, o que exige 
mecanismos de intervenção extraeconômicos. [...] No capitalismo 
monopolista, além de preservar as condições externas da produção 
capitalista, a intervenção do Estado ocorre na organização e na dinâmica 
econômica desde dentro, e de forma contínua e sistemática, as funções 
políticas do Estado com as suas funções econômicas. , (NETTO, 2006, 
apud SANTOS, 2017. pg. 06). 

Pode-se destacar a Inglaterra e a Alemanha, mesmo com ideais liberais, 

adotavam políticas sociais:  

[...] Várias políticas sociais inglesas prestavam, em escala nacional, apoio 
público a cegos, surdos, mudos, insanos e indigentes incapacitados para o 
trabalho. Porém a mais emblemática experiência de intervenção pública da 
época, que significou uma verdadeira inovação legislativa, foi a 
personificada nas reformas alemães bismarckianas dos anos 1880 – leis de 
1882, 1884 e 1889 – por tais reformas introduziram, pela primeira vez, 
seguros compulsórios contra enfermidades, acidentes de trabalho, velhice e 
invalidez, despertando grande atenção de outros países europeus. 
(PEREIRA, 2011. pg. 40).  

Vale ressaltar também que 

O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os 
países, dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe 
trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças produtivas, e das 
correlações e composições de força no âmbito do Estado. (BEHRING e 
BOSCHETTI. 2009. pg. 64). 

 

No entanto, é no século XX que acontece em partes, a ampliação dos direitos 

sociais decorrente da luta da classe trabalhadora. No início deste século que, torna-

se notório o enfraquecimento das ideias liberais, por um lado, muito graças ao 

crescimento do movimento operário que passou a ocupar espaços de poder político 

forçando a burguesia a reconhecer direitos sociais mais amplos para assim evitar 

graves conflitos e poder continuar sua hegemonia. (BEHRING e BOSCHETTI, 

2009.). 
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As referidas autoras ainda citam uma segunda causa para o enfraquecimento 

liberal que foi 

A concentração e monopolização do capital, demolindo a utopia liberal do 
indivíduo empreendedor orientado por sentimentos morais. Cada vez mais o 
mercado foi liderado por grandes monopólios, e a criação de empresas 
passou a depender de um grande volume de investimento, dinheiro 
emprestado pelos bancos, numa verdadeira fusão entre o capital bancário e 
o industrial, que dá origem ao capital financeiro, como nos mostra o estudo 
de Lênin sobre o Imperialismo, fase superior do capitalismo (1987). 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 68). 

A partir de 1929, com o início da crise econômica, também conhecida como A 

Grande Depressão, desencadeia-se a queda de produção, o desemprego em 

massa, os bancos quebram e a inflação sobe de tal forma que fica incontrolável.  

[...] todos os países capitalistas industrializados experimentaram o impacto 
do grave problema do desemprego massivo em longa duração, resultante 
da depressão econômica mundial que começou em 1929, e o caos 
produzido por uma inflação incontrolável que favorecia o extremismo 
político. (PEREIRA, 2011. pg. 88). 

Com o aprofundamento da crise, a alternativa adotada foi buscar uma maior 

intervenção do Estado na economia capitalista. Vale salientar que, naquele período 

estavam em disputa três projetos político-ideológicos, dos quais cada um podia ser 

visto como a solução para a crise, entre eles duas propostas burguesas (o fascismo 

e o projeto social-democrata) e o projeto socialista. O fascismo que viria a ser 

derrotado na Segunda Guerra Mundial, dessa forma o projeto social-democrata, 

protagonizado pelo economista Jonh Maynard Keynes (1883-1946) foi tornando-se 

hegemônico. (SANTOS, 2017). 

A política Keynesiana, como ficou conhecida, defendia a crença de que o 

equilíbrio econômico depende da interferência do Estado: 

Nesse sentido, tinha o objetivo de elevar a demanda global e, antes de 
evitar a crise, visava amortecê-la através de alguns mecanismos, tais como: 
planificação indicativa da economia; 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. (SANTOS, 2017. pg. 09). 

No entendimento do autor supracitado, as políticas sociais nesse sistema, 

foram nada mais que uma organização do que já estava crescendo nos países 

centrais: 

No nosso entender, o Welfere State, ou o denominado “Estado de Bem-
Estar Social”, nada mais foi do que a sistematização de políticas sociais que 
estavam se generalizando nos países centrais. As políticas sociais foram se 
desenvolvendo de maneira espontânea no decorrer do capitalismo em sua 
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fase monopólica. As necessidades do capital foram se modificando, abrindo 
espaço para a ampliação da intervenção do Estado na economia e na área 
social. Isso não modificou em nada sua função social e aumentou o poder 
do capital. Nesse sentido, foi funcional ao processo de reprodução do 
capital, na medida em que a generalização das políticas sociais também 
serviu para amortecer o processo de luta da classe trabalhadora naquelas 
circunstâncias históricas. (SANTOS, 2017. pg. 09). 

 Para (PEREIRA, 2011. pg. 89), este Estado e mercado se uniram para 

gerenciar políticas favorecedoras de pleno emprego e de um conjunto de benefícios, 

a saber: “[...] seguro social obrigatório, leis de proteção de trabalho, salários 

mínimos, ampliação de instituições e serviços de saúde e educação, programas de 

habitação subsidiados, sem contudo alterar a estrutura de dominação burguesa [...]”. 

No entanto, é notório que essas ações promoveram ganhos sociais significativos 

para classe trabalhadora daquele contexto, também houve aumento das forças 

sindicais e o fortalecimento de instituições democráticas.  

Faleiros, (2009), afirma que nos Estados Unidos, sob a influência das ideias 

de Keynes e da pressão de milhões de idosos sem proteção social que saíam as 

ruas para protestarem, adotou-se uma política de segurança social para eles 

(aposentadoria com teto mínimo) e para os desempregados o seguro desemprego 

com contribuições de beneficiários e patrões. Em 1938, na Suécia, houve um acordo 

de classes, com a presença de patrões, empregados e o Estado, para garantir o 

crescimento econômico e de justiça social e distribuição de frutos de crescimento 

com base na política do pleno emprego. Já na Inglaterra, pós-guerra, com influência 

de Keynes e elaboração de Beveridge (1879-1963), aderiu-se a um sistema de 

proteção social para todas as eventualidades de perda de renda. O sistema proposto 

por ele defendia leis que garantia: 

[...] auxílio doença e desemprego; pensão aos aposentados (aos 65 anos 
para homens e 60 para mulheres); auxílio-maternidade, viuvez e funeral; e 
criação de uma normativa nacional sobre Assistência [...] foram também 
criadas políticas de emprego e um Sistema Nacional de Saúde não-
contributivo e universal, como elementos essenciais ao funcionamento do 
esquema de Seguridade Social em seu conjunto. Estes foram os pontos 
fortes do Relatório Beveridge [...]. (PEREIRA, 2011. pg. 94). 

Em resposta ao advento da crise de 1929, o Estado junto ao capital realizou 

reformas econômicas, políticas e sociais, tendo como eixo central o Keynesianismo 

e o Fordismo: 

Na política (circulação) e na economia (produção), respectivamente, essas 
ações juntas permitiram um crescimento econômico e a obtenção de altas 
taxas de lucratividade durante um período conhecido como “Anos 
dourados”, de 1940 aos finais da década de 1960. (SANTOS, 2017. pg. 10). 



16 

 

Sobre essa relação, (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 86), comentam que 

Ao keynesianismo agregou-se o pacto fordista - da produção em massa 
para o consumo de massa e dos acordos coletivos com os trabalhadores do 
setor monopolista em torno dos ganhos de produtividade do trabalho. O 
fordismo, então, foi bem mais que uma mudança técnica, com a introdução 
da linha de montagem e da eletricidade: foi também uma forma de 
regulação das relações sociais, em condições políticas determinadas [...] 

Nesse sentido, os “Anos dourados” representaram uma significativa melhora 

para a classe trabalhadora debaixo da hegemonia keynesiana do Estado interventor. 

O Estado, diga-se, o fundo público, na perspectiva keynesiana, passa a ter 
um papel ativo na administração macroeconômica, ou seja, na produção e 
regulação das relações econômicas e sociais. Nessa perspectiva, o bem-
estar ainda deve ser buscado individualmente no mercado, mas se aceitam 
intervenções do Estado em áreas econômicas, para garantir a produção, e 
na área social, sobretudo para as pessoas consideradas incapazes para o 
trabalho: idosos, deficientes e crianças. Nessa intervenção global, cabe, 
portanto, o incremento de políticas sociais. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, 
pg. 86). 

Diante disso é importante enfatizar que é neste período que as políticas 

sociais passam a ser vistas como direito: 

Tomando como referência a literatura especializada, podemos afirmar que 
foi somente no século XX, sobretudo, a partir dos anos 40, que a Política 
Social passou a ser considerada direito. A partir daí, as demandas e 
necessidades dos cidadãos são reconhecidas como legítimas 
transformadas em direitos, processo que está vinculado diretamente ao 
contexto econômico, geográfico e político da época. (PEREIRA et al. 2006. 
pg. 06-07). 

No entanto, na década de 1960 se iniciou uma nova crise econômica que põe 

fim aos “Anos dourados”, visto que 

As taxas de crescimento, a capacidade do Estado de exercer suas funções 
mediadoras civilizadoras cada vez mais amplas e a absorção das novas 
gerações no mercado de trabalho, restrito já naquele momento pelas 
tecnologias poupadoras de mão-de-obra, não são as mesmas, contrariando 
expectativas de pleno emprego, base fundamental daquela experiência. 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 103.) 

Nesse contexto as dívidas públicas e privadas cresceram. A explosão da 

juventude em 1968, em todo o mundo, e a primeira grande recessão – catalisada 

pela alta dos preços do petróleo em 1973/1974 – foram os sinais contundentes de 

que o sonho do pleno emprego e da cidadania relacionada à proteção social estava 

abalado no capitalismo central e comprometido na periferia do capital onde não se 

realizou efetivamente. (BEHRING E BOSCHETTI, 2009).  

Nesse contexto os neoliberais ganham fôlego: 
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Nesse cenário de crise, os neoliberais reapareceram gradativamente, 
denunciando a inflação como sendo resultado do Estado demagógico que 
era chantageado pelos sindicatos e pelas associações populares. Dizendo 
que a queda da produção teve como responsáveis os impostos elevados, 
tributos excessivos e a regulamentação das atividades econômicas. Enfim, 
a crise, segundo os neoliberais, devia-se à aliança do Estado de Bem-estar 
Social aos sindicatos. (GOIS, 2015. pg. 03.). 

A ideologia dos neoliberais (neoliberalismo) defende a tese de que o mercado 

é o principal e insubstituível mecanismo de regulação social, sustentando a ideia do 

livre-comércio, conseqüentemente a mínima participação do Estado na economia: 

 O neoliberalismo consiste na sustentação da tese segundo a qual o 
mercado é o principal e insubstituível mecanismo de regulação social, onde 
a sua enfática defesa do Estado mínimo. O propósito do neoliberalismo é 
combater as políticas macroeconômicas de matriz keynesiana e o combate 
à garantia dos direitos sociais, defendendo como meta a estabilidade 
monetária. (PEREIRA et al. 2006. pg. 09). 

Dessa forma, a agenda neoliberal buscou enfraquecer a classe trabalhadora 

em defesa do capital: 

Então, o neoliberalismo surge nesse contexto como uma resposta política e 
ideológica contrária ao Keynesianismo e ao Welfare State em busca de 
alternativas para minimizar a queda das taxas de lucro e as altas taxas de 
inflação, a partir daí o ideário neoliberal começa a ter espaço na sociedade 
capitalista avançada. Objetivou-se enfraquecer as organizações sociais e 
sindicais e fomentar o exército industrial de reserva para assim 
desestabilizar o poder da classe trabalhadora e promover a desigualdade 
social. Por outro lado, o aumento do desemprego levou a ampliação de 
maiores gastos públicos por proteção social tão demandada por essa classe 
marginalizada do mercado de trabalho. (FECHINE et al. 2014. pg. 55). 

As autoras supracitadas ainda destacam as primeiras experiências neoliberais 

no mundo: 

A primeira experiência neoliberal em um país de capitalismo avançado foi 
na Inglaterra, no governo Thatcher (1979), posteriormente nos EUA (1980) 
no governo Reagan e em 1982 na Alemanha de Khol. O neoliberalismo se 
diferenciou de país para país. Por exemplo, na Inglaterra podemos afirmar 
que foi o país onde o programa neoliberal se configurou mais 
drasticamente: aumento das taxas de lucro; diminuição dos impostos sobre 
os maiores rendimentos; aumento do desemprego; redução dos gastos 
sociais; privatização e legislação anti-sindical (ANDERSON, 1995, apud. 
FECHINE et al. 2014. pg. 55-56). 

Durante a década de 1980 e 1990, vários países da Europa e da América 

adotaram o projeto neoliberal e este se tornou hegemônico. O modelo neoliberal 

como já foi salientado, pregava que a menor intervenção do Estado na economia 

proporcionaria o maior crescimento econômico, todavia, na análise de Behring e 

Boschetti (2009), fica evidente que os índices de crescimento na década de 1980 

(hegemonia neoliberal) foram menores do que os índices da década de 1960 

(hegemonia Keynesiana). Diante disso observa-se que “a hegemonia neoliberal na 
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década de 1980 nos países capitalistas centrais não foi capaz de resolver a crise do 

capitalismo, nem alterou os índices de recessão e baixo crescimento econômico, 

conforme defendia” (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 127). 

Para citar a América Latina é válido falar do Fundo Monetário Internacional 

(FMI), que nasceu em 1944, numa conferência realizada em Bretton Woods, nos 

Estados Unidos. O FMI surgiu com o objetivo de trazer mais estabilidade ao câmbio 

dos países capitalistas e para levantar fundos que auxiliassem as nações com 

dificuldades financeiras. Este esteve na organização em 1989, do que mais tarde 

ficou conhecido como Consenso de Washington, com representantes do governo 

americano e governantes dos países latino-americanos para tratar das reformas 

econômicas da América Latina, segundo (MONTAÑO, 2011. pg. 211): 

As “recomendações” (impostas pelo FMI aos governos devedores) dessa 
reunião abarcavam dez áreas: 1) disciplina fiscal, 2) redução de gastos 
públicos, 3) reforma tributária, 4) juros de mercado, 5) regime cambial de 
mercado, 6) abertura comercial, 7) eliminação de controle sobre 
investimentos direto estrangeiro, 8) privatização, 9) desregulação de leis 
trabalhistas e 10) institucionalização da propriedade intelectual. 

O plano de ajuste “recomendado” pelo FMI para os países latino-americanos 

baseava-se na ótica neoliberal, de reestruturação (desmonte) do sistema 

previdenciário de reformas estruturais que promovia liberalização do mercado 

financeiro e privatização das empresas estatais e a elevação de juros. Montaño, 

(2011). 

Na análise de Faleiros, (2009), o foco central das estratégias do FMI é a 

diminuição do tamanho do Estado, para assim reduzir o papel das classes 

populares, com o objetivo de proporcionar maior acúmulo de capital. Este esquema 

neoliberal baseia-se no mercado, ao contrário do keynesianismo que propunha 

intervenção estatal. O autor ainda conclui que nessa nova ótica o Estado quer 

acabar com o Estado.  

Na análise de (FECHINE et al. 2014. pg. 56), o discurso neoliberal na América 

Latina também atacou a intervenção estatal: 

Na América Latina, a ideologia neoliberal teve por consequências o 
enfraquecimento do estado e o discurso de que tudo que é público é 
ineficiente e corrupto, ao contrário da iniciativa privada que aparece como 
sinônimo de eficiência e “austeridade”. Atualmente temos um Estado que 
sem dúvidas satisfaz mais as necessidades e interesses das classes 
dominantes do que as classes subalternas, já que percebemos que a 
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sociedade no neoliberalismo aprofundou ainda mais sua heterogeneidade e 
fragmentou-se com alarmantes contradições e antagonismos sociais. 

O neoliberalismo se inicia sua implantação no Brasil ainda com Fernando 

Collor de Mello, porém essa política econômica visa desmontar um Estado criado a 

partir de Getúlio Vargas em 1930. Segundo Faleiros, (2009), é nesse governo que 

acontece o processo de industrialização e a burguesia torna-se hegemônica no país, 

ao passo que as questões sociais mostram-se mais agravantes, em decorrência 

também da concentração de renda. Do outro lado havia os movimentos operários 

oriundos da Europa, promovendo greves com o propósito de reivindicar direitos 

sociais. Para conter os conflitos e silenciar a classe operária, Vargas inicia um 

processo de regulação de leis trabalhistas, o qual de acordo Behring e Boschetti, 

(2009), é o momento da introdução da política social no Brasil. 

A partir daí “[...] Vargas estabeleceu seu Ministério do Trabalho, a Justiça do 

Trabalho e a legislação social, num gesto de integração controlada da massa ao 

Estado”. (FALEIROS, 2009. pg. 150), vale salientar também que em 1932 foi criado 

a Carteira do Trabalho. Na mesma década foi criado os Institutos de Aposentadoria 

e Pensões – IAPS, ligados a perda da capacidade de trabalho, a saber: velhice, 

morte, invalidez e doença. Segundo Behring e Boschetti, (2009), até a década de 

1930 não havia política nacional de saúde, é então na presente década que é criado 

também o Ministério da Educação e Saúde Pública. Sobre a Assistência Social, 

(FALEIROS, 2009. pg. 155), destaca que em 1942 “[...] foi criada a LBA, Legião 

Brasileira de Assistência, com serviços à maternidade e à infância, e dirigida pela 

primeira-dama do país, num esquema claro de prestação de favores e de busca de 

legitimação”. 

A Constituição de 1937 representou um momento de maior conquista de 

direitos para a política social brasileira: 

Esse período de introdução da política social brasileira teve seu desfecho 
com a Constituição de 1937 – a qual ratificava a necessidade de 
reconhecimento das categoria de trabalhadores pelo Estado – e finalmente 
com a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, promulgada em 1943, 
que sela o modelo corporativista e fragmentado de reconhecimento dos 
direitos no Brasil [...]. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 108). 

Ainda de acordo as referidas autoras, o período de 1943 e 1945 foi marcado 

pela ditadura Varguista, mas com a queda dele em 1945, iniciou-se um novo período 

no país, como exemplo da constituição de 1946 que foi uma das mais democráticas 
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até então. E desse momento até 1964 é compreendido como uma grande 

intensificação de luta de classes. 

Sobre as lutas de classes desse período, pode-se observar que: 

As mobilizações operárias foram intensas no período pós-guerra, mas no 
sentido de melhorar os salários e ampliar as reformas sociais e as 
liberdades públicas. As lutas contra o aparelho da previdência foram 
superadas por uma política mais geral, que foi percebida como ameaça às 
classes dominantes, desencadeando o golpe de 64. (FALEIROS, 2009. pg. 
156). 

Sobre esse período, (LAURELL, 2002. pg. 229), destaca as políticas sociais 

com eixo central na previdência social: 

Dessa forma, assiste-se no país, no período de 1930 até meados de 1960, 
a associação entre um processo de desenvolvimento econômico e um 
conjunto de políticas sociais cujo eixo central reside na previdência social, e 
que apresenta algumas características a extensão dos direitos de proteção 
social marcada pela “cidadania regulada”, e a lógica da articulação da 
política de seguro social comandada pela necessidade de investimentos do 
Estado em setores básicos da economia, que dessem sustentação ao 
processo de industrialização. 

A ditadura militar de 1964 a 1985 constitui-se um período de repressão as 

classes populares, de censura, ausência de eleições e controle do Congresso 

Nacional. Foi também um período de desenvolvimento econômico do país, de 

modernização na economia e da internacionalização dela, sobre isso 

É inegável que, nesse período da ditadura militar, houve crescimento 
econômico, saltando do 11º para o 8º lugar como economia do mundo. No 
entanto, esse posicionamento foi obtido mediante progressivo 
endividamento externo, que atingiu o ápice comparativo durante o governo 
Geisel, quando a dívida externa pulou do patamar de US$ 12 bilhões, em 
1973, para US$ 43 bilhões, em 1978. (TAVARES e ASSIS 1986. pg. 66, 
apud SERRA, 2010. pg. 56). 

Para Faleiros (2000), conforme citado por Behring e Boschetti, (2009), no 

contexto das perdas das liberdades democráticas, das prisões e torturas, na busca 

pela legitimação e controle da sociedade o bloco militar-empresarial buscou expandir 

e modernizar as políticas sociais. 

Para isso, em 1966 os militares instauraram o FGTS (Fundos de Garantia 
por Tempo de Serviço) a principal medida de política social do governo 
militar para substituir a estabilidade de emprego depois de 10 anos de 
serviço. Com esse Fundo financia-se o Banco Nacional de Habitação que 
absorve uma mão-de-obra vinda das zonas rurais. (FALEIROS, 2009. pg. 
158). 

De acordo Laurell, (2002), as políticas sociais desse contexto permanecem 

ainda centralizadas: 
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No que diz respeito às políticas sociais, acentua-se seu caráter centralizado 
no âmbito federal, há uma expansão dos benefícios sociais a setores 
informais, sendo assegurada, por exemplo, aposentadoria aos 
trabalhadores rurais e aos idosos com mais de 70 anos independente de 
seu vínculo com o sistema de proteção social, e aos profissionais liberais 
que quisessem se vincular ao sistema, dentre outros setores. No entanto, 
essa expansão dos benefícios não é acompanhada da ampliação da base 
de financiamento do sistema, que continua sendo fundamentalmente 
contributiva. É um traço característico latino-americano, e o Brasil não foge 
à regra, de a expansão dos benefícios sociais ocorrer em períodos 
autoritários; como foi assim nas décadas de 20 e 30 e no período da 
ditadura militar. (LAURELL, 2002. pg. 231). 

Vale salientar também que 

[...] No mesmo passo em que se impulsionavam políticas públicas mesmo 
restritas quanto ao acesso, como estratégia de busca de legitimidade, a 
ditadura militar abria espaços para a saúde, previdência e a educação 
privadas, configurando um sistema dual de acesso às políticas sociais: para 
quem pode e para quem não pode pagar. Essa é uma das principais 
heranças do regime militar para a política social e que nos aproxima mais 
do sistema norte-americano de proteção social que do Walfare State 
europeu. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 137). 

A partir de 1974, no contexto de crise global como já foi citado anteriormente, 

o regime militar brasileiro começa a perder forças, de forma que, os anos posteriores 

vão ser marcados por um período de transição para a democracia.  

Sobre este período, (FALEIROS, 2009. pg. 204) afirma que 

A conjuntura econômica já se demarcava pela inflação, dívida pública 
acentuada, mas a sociedade emergiu com força inaudita dos porões da 
repressão com manifestações de rua, formação de comitês, articulação de 
organismo, estruturação de abaixo-assinados, organização de lobbies. 

Na análise de (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 138), “Os anos 1980 são 

conhecidos como a década perdida do ponto de vista econômico, ainda que também 

sejam lembrados como período de conquistas democráticas, em função das lutas 

sociais e da Constituição de 1988”. Sobre a Constituição, Serra (2010), aponta que a 

sociedade civil esteve organizada na sua formulação, mas mesmo assim ela 

mostrou-se híbrida pelo contexto das forças políticas da época. Em sua forma 

democrática ela defende a soberania do Estado Nacional, princípios básicos de 

ordem econômica e funcionamento do Estado, bem como os direitos humanos nas 

suas múltiplas expressões. Faleiros (2009) evidencia a saúde e a assistência social 

como direitos do cidadão e dever do Estado, bem como pela primeira vez, o tripé da 

Seguridade Social: saúde, previdência e assistência social. 

Na mesma linha, Iamamoto, (2015) salienta as conquistas da CF – 88 no 

âmbito das políticas sociais e da cidadania: 
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A Carta Constitucional de 1988, fruto do protagonismo da sociedade civil 
nos anos 1980, preserva e amplia algumas conquistas no âmbito dos 
direitos sociais. Prevê a descentralização das políticas sociais, institui 
Conselhos de Políticas e de Direitos. Essas são outras possibilidades de 
trabalho abertas ao nível dos municípios, de reforço do poder local, 
ampliando os canais de participação da população na formulação, 
fiscalização e gestão de políticas sociais. Tais oportunidades podem 
representar formas de partilhamento do poder e, portanto, de 
aprofundamento e expansão de democracia. (IAMAMOTO, 2015. pg. 48). 

. Lógico que a elite brasileira não ficou satisfeita com a inclusão de direitos 

sociais na Carta Constitucional, o primeiro presidente eleito após ela, Fernando 

Collor, colocou em prática um projeto de perspectiva neoliberal defendendo a 

redução do Estado e o aumento do mercado, não obstante, incluindo mudanças na 

Constituição recém aprovada. Porém, em 1992 sofreu impeachment por conta do 

seu esquema de corrupção, todavia, deixou a marca de 65.000 funcionários 

demitidos e um acelerado processo de privatização. 

Fernando Henrique Cardoso – FHC, o qual foi eleito presidente graças ao 

plano real, com um projeto neoliberal prometendo reformas no Estado Brasileiro, 

com o objetivo de diminuir a sua atuação e propagar privatizações nas empresas 

estatais. Nesta ótica já se podia esperar o desmonte nas políticas sociais adquiridas 

até então. (Faleiros, 2009), afirma que já no início do mandato em 1995, FHC enviou 

uma Emenda Constitucional para reformar a previdência social, não obstante, 

também quis dar fim ao direito à assistência social com a volta de auxílios sociais. 

Serra, (2010), pontua que o governo também deu fim à antiga LBA, substituindo-a 

pelo programa “Comunidade Solidária” de caráter assistencialista, mostrando assim 

como seria tratado o âmbito social. 

O governo citado prometeu a estabilidade financeira, no entanto, a população 

brasileira que pagou por isso, quando viu desencadear o arrocho salarial, a alta de 

juros e o desemprego em massa. E a alternativa para calar a sociedade foi simples: 

“O modelo neoliberal visa estimular as pessoas a se sustentarem pelo 
trabalho e não pelos benefícios, mesmo numa conjuntura de desemprego. 
Os governos federais e estaduais têm recorrido à distribuição de cestas 
básicas e contratos temporários para situações de emergência, para conter 
as revoltas e saques e manter sua legitimidade”. (FALEIROS, 2009. pg. 
210). 

Sobre os dois mandatos de Cardoso, (REZENDE e CAVALCANTI, 2006. pg. 

56), afirmam que 

Esse programa neoliberal, entre suas primeiras medidas, propõe uma 
reestruturação radical dos sistemas previdenciários, que devem deixar de 
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ser públicos – ou seja, obrigação do Estado – para se tornarem mais um 
campo de atuação do mercado, sobretudo por intermédio da ação dos 
chamados fundos de pensão. Inicia-se, desta forma, uma ampla contra-
reforma no setor previdenciário (e não só nele!), com a qual se buscava 
revogar os direitos sociais conquistados no passado pelas classes 
subalternas, ainda que muitos deles por meio de processos de revolução 
passiva. 

Nesse sentido tais contrarreformas causou sérios impactos às políticas 

sociais e a sociedade brasileira, que serão descritas no próximo capítulo. 
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3. IMPACTOS DO NEOLIBERALISMO NAS POLÍTICAS SOCIAIS E O 

CENÁRIO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

Como foi visto anteriormente, o Brasil nunca vivenciou plenamente o Walfare 

State, o que perdura ao longo das décadas são os conflitos da hegemonia burguesa 

e a luta dos movimentos sociais das camadas populares. Ao longo deste percurso, 

houve a conquista de vários direitos sociais, a exemplo, da Constituição Federal de 

1988, que passou a assegurar uma política social mais digna à classe trabalhadora. 

Entretanto, no contexto de uma conquista social, se instalava a política 

neoliberal no Brasil, a qual na década de 1990 viria barrar os avanços na área 

social, expressa claramente no governo FHC. Para Faleiros, (2009), Cardoso, com 

apoio do FMI, priorizou no seu primeiro mandato, a aprovação de sua reeleição, 

ajuste fiscal, privatização e redução dos direitos sociais. Defendendo a declaração 

neoliberal de que a crise vivida na América Latina, que era conseqüência do 

tamanho da intervenção estatal e do populismo, o presidente citado, queria realizar 

uma reforma na previdência social. De acordo, Behring e Boschetti, (2009), as 

reformas da previdência de 1998 e 2003 introduziram critérios que focalizaram ainda 

mais os direitos na população contribuinte, restringiram direitos, reduziram o valor de 

benefícios, limitaram benefícios do auxílio-reclusão e o salário-família e provocaram 

a ampliação dos anos de permanência no mercado de trabalho. 

Na prática, a previdência social da CF – 88, nunca aconteceu plenamente por 

conta da política neoliberal vigente, sobre as mudanças realizadas, (REDENDE e 

CAVALCANTI, 2006, pg. 57), comentam que 

Portanto, tais mudanças podem ser caracterizadas como uma contra-
reforma, de caráter regressivo e reacionário, que transformou grande parte 
da proteção social em simples mercadoria. A idéia de universalização dos 
direitos sociais, ainda que tardia no Brasil, tornou-se anacrônica frente à 
realidade imposta pelos ajustes estruturais próprios do neoliberalismo. Esta 
contra-reforma fez aumentar significativamente a desigualdade econômica e 
social que sempre caracterizou, e ainda caracteriza a história brasileira. 

Na assistência social deste período vê-se o claro retrocesso ocasionado pelo 

ideário neoliberal: 

Na área da assistência social devem ser implementados serviços 
focalizados nos mais pobres, em parceria com organismos não-
governamentais, reduzindo-se o campo estatal de garantia universal da 
cidadania. O modelo prevê que cada indivíduo vele pelo seu bem-estar ao 
invés da garantia do Estado de direito. O programa “Comunidade Solidária” 
tem distribuído cestas básicas de alimentos em municípios dentro de uma 
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perspectiva focalizada em “emergências” e de acordo com conveniências 
políticas. (FALEIROS, 2009. pg. 210). 

Sobre o programa citado acima (SERRA, 2010. pg. 108), denuncia também 

seu caráter assistencialista: 

Fica evidente nesse novo projeto que a questão da assistência social se 
firma na ótica da solidariedade social, uma espécie de refilantropização da 
ação civil sob o patrocínio mobilizador do Estado. Aqui aparecem, a olho nu, 
mecanismos estatais neoliberais do trato da assistência social como 
“caridade pública”, ou seja, o tratamento da pobreza deve ser 
responsabilidade do setor privado (que dizer, da sociedade civil), cabendo 
ao Estado um papel subsidiário. Essa iniciativa representa um enorme 
retrocesso na área social, é como se a Loas fosse oficialmente ignorada e 
jogada no lixo.  

Para Behring e Boschetti, (2009), a assistência social é a política que mais 

vem sofrendo com o avanço neoliberal, como exemplo, sua morosidade na 

regulamentação como direito (LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, somente 

aprovada em 1993, e efetivada em 1995). 

Não obstante, o enfrentamento da questão social ficou precarizado por conta 

de um governo que prioriza o capital: 

Nos atuais encaminhamentos do governo FHC, para o enfrentamento da 
questão social, fica evidente a subordinação do trato das questões sociais 
às exigências postas pelo ajuste estrutural. Fica inviabilizado o Comando 
Único da Assistência Social, proposto pela LOAS, sob alegação de 
desmonte de uma máquina de corrupção do interior da ação social. Posto 
que a corrupção não se restringe apenas a esse âmbito da máquina estatal, 
assiste-se a uma tentativa de redução do Estado, a partir do social. (SILVA 
e SILVA, 2011. pg. 88). 

Sobre a área da saúde, Paulo Neto (1999), conforme citado por Zambon e 

Pereira (2017), afirma que programas do Ministério da Saúde, entre os anos de 1994 

e 1998, tiveram redução de 4,8 bilhões de reais, e com programas de saneamento 

básico, que estão intrinsicamente ligados à saúde. Em 1998 gastou-se menos que 

em 1995, mostrando-se assim regressão de investimentos nas políticas sociais com 

o Estado deixando claro o desinteresse relativo às questões sociais. 

Ainda de acordo o autor citado acima, nas políticas de trabalho também não 

foi diferente, pois os investimentos do Ministério do Trabalho foram ano a ano 

reduzindo o orçamento até afetar direta e rapidamente os trabalhadores. Por 

exemplo, o corte no programa “Prevenção de Acidente do Trabalho”, que em 1995 

foram investidos 405.795 reais, já em 1998 foi reduzido para 140.000 reais. E assim 

por diante com todas as políticas sociais o Estado foi se afastando de suas 

responsabilidades. 
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 Diante disso fica evidente que “as políticas sociais e econômicas neoliberais 

objetivam reduzir o âmbito de ação das instituições públicas e ampliar os campos de 

investimento privado em áreas rentáveis, sob o argumento de liberar o Estado para 

o cumprimento de suas funções sociais” (NASCIMENTO et al. 2002. pg. 08). Dessa 

forma observa-se  a mudança de modos de aplicação das políticas sociais: 

A redefinição do modelo de políticas sociais vem significando a passagem 
do modelo europeu, pautado nas lutas por direitos universais a partir do 
princípio da igualdade, para o modelo americano, que propõe a focalização 
dos direitos sociais, o princípio da eqüidade e a fragmentação das lutas, 
através do fortalecimento da organização de grupos sociais em torno de 
interesses pontuais. Neste sentido, vive-se hoje a “americanização” da 
política social, ou seja, a instituição de serviços públicos restritos, mínimos e 
reduzidos à população de baixa renda. (NASCIMENTO et al. 2002. pg. 08). 

Através da defesa do ajuste fiscal, Cardoso incutiu a falsa ideia de que o 

principal problema do país se reduzia ao déficit público, requerendo, por sua vez, a 

implementação de medidas relativas ao equilíbrio orçamentário.  

Dessa forma, sob o pretexto de atingir o equilíbrio orçamentário, o 
presidente Cardoso promoveu a privatização das empresas estatais (de 
energia, de telefonia, entre outras), além de viabilizar a aprovação das 
reformas previdenciária e administrativa. Contudo, apesar da utilização 
desses recursos, notadamente antidemocráticos, o déficit público 
permaneceu elevado. (PORTO, 2009. pg. 07). 

Vale aqui ressaltar que o culpado da crise vivenciada naquele período não era 

a grande intervenção do Estado, como os neoliberais afirmavam, pois 

As análises que vêm sendo realizadas por entidades da sociedade civil 
reconhecem que o Estado brasileiro está atingido por uma crise fiscal de 
grande monta, no entanto as razões para essa crise não advêm do 
superdimensionamento do Estado, como quer a explicação neoliberal, mas 
são decorrentes de outros fatores de amplo conhecimento oficial, como 
renúncia fiscal, sonegação sistemática de tributos, a corrupção generalizada 
que desvia parte dos fundos públicos. (SERRA, 2010. pg. 115). 

Perpetua-se a hegemonia burguesa discriminatória, entre os que podem e os 

que não podem pagar pelos serviços, ao passo que proporciona maior lucro ao 

capital, não obstante, a as privatizações contribuíram também para o aumento do 

desemprego, (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 153), evidenciam isso: 

[...] na questão da privatização brasileira, houve entrega de parcela 
significativa do patrimônio público ao capital estrangeiro, bem como a não-
obrigatoriedade das empresas privadas de comprarem insumos no Brasil, o 
que levou ao desmonte de parcela do parque industrial nacional e a uma 
enorme remessa de dinheiro para o exterior, ao desemprego e ao 
desequilíbrio da balança comercial. 

 E quando o projeto neoliberal começa a dar errado os trabalhadores são a 

camada social que mais sofre seus efeitos: 
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No patamar das conseqüências do modelo econômico adotado pelo 
governo FHC, quem paga o pato, quase sempre, são os trabalhadores. Na 
recente crise de outubro de 1997, a resposta do governo com o chamado 
pacote fiscal provocou um recrudescimento do arrocho salarial para as 
camadas médias, pela via indireta do aumento das alíquotas do imposto de 
renda, bem como algumas limitações nos itens de desconto na declaração 
anual de impostos. (SERRA, 2010. pg. 88). 

Ainda sobre esse período, (IAMAMOTO, 2015. pg. 117), afirma que 

O cenário dominante do mercado de trabalho nos anos 1990 aponta, pois 
para: a redução do emprego do trabalho vivo na produção, a racionalização 
da contratação; a desverticalização das empresas com o crescimento da 
terceirização, o que tende a ampliar o trabalho temporário e por tarefa, 
destituído de direitos. Enfim, cresce o desemprego e a precarização das 
relações de trabalho. 

Sobre as privatizações das políticas sociais, (MOTA, 2005, apud CASSIN et 

al. 2015. pg. 09), argumenta que 

A privatização das políticas sociais ocorre por duas vias: a mercantilização e 
a refilantropização das respostas à questão social. O Estado repassa para o 
mercado a responsabilidade pela oferta dos serviços sociais, com destaque 
para a Saúde, Previdência Social e Educação, que perdem o caráter de 
direito, reforçando a lógica do cidadãoconsumidor (MOTA, 2005). Ao 
mesmo tempo, são transferidos para a sociedade civil os serviços que não 
podem ser ofertados pelo mercado, como a assistência social, sendo 
ofertados de forma pontual e sem garantia de permanência.  

E as políticas sociais proporcionados pelo governo são focalizadas, dessa 

forma, gera resultados negativos: 

[...] a focalização resulta numa crescente exclusão dos que não possuem 
condições de pagar pelos serviços básicos. Cria-se assim uma idéia perante 
a sociedade de que as políticas sociais são ineficientes e que o pagamento 
de impostos ao Estado é inútil, desta forma, dá-se abertura a privatização, 
onde os serviços privados passam a serem vistos como melhores e que 
possuem maior qualidade do que os serviços oferecidos pelo Estado. 
(SIEBERT, 2009. pg. 08 apud SOARES, 2003. pg.72). 

Não obstante, ao longo dos anos do governo neoliberal de FHC, os cortes nas 

áreas das políticas sociais foram aumentando: 

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, divulgada no Diário de S. Paulo em 
19/12/2001, sobre os gastos federais, o pagamento de juros das dívidas 
interna e externa representa mais que o dobro das despesas com saúde e 
educação somadas. No ano de 1998, a quitação dos juros correspondeu a 
19,35%, enquanto que as despesas com educação e saúde totalizaram 
8,39%. (NASCIMENTO et al. 2002. pg. 15) 

Behring e Boschetti, (2009), apontam que as reformas empreendidas por 

Cardoso foram ineficientes: 

A "reforma", tal como foi conduzida, acabou tendo um impacto pífio em 
termos de aumentar a capacidade de implementação eficiente de políticas 
públicas, considerando sua relação com a política econômica e o boom da 
dívida pública. Houve uma forte tendência de desresponsabilização pela 
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política social - em nome da qual se faria a "reforma" -, acompanhada de 
desprezo pelo padrão constitucional da seguridade social. Isso ocorreu vis-
à-vis um crescimento da demanda social, associado ao aumento do 
desemprego e da pobreza, aprofundados pela macroeconomia do Plano 
Real. (BEHRING e BOSCHETTI, 2009. pg. 154). 

Em síntese observa-se que na década de 90, o Brasil sob os moldes 

capitalistas da ofensiva neoliberal passou por uma reestruturação das políticas 

sociais na perspectiva da solidariedade, da focalização e seletividade, da 

refilantropização da pobreza e responsabilidade social, redução dos gastos sociais, 

descentralização e mercantilização dos bens sociais, promovendo assim o desmonte 

dos direitos sociais, tão duramente conquistados nos anos anteriores. Pereira et al. 

(2006). 

Diante das crises vivenciadas no governo FHC e os desmontes dos direitos 

sociais que afetaram drasticamente a população, a esperança para o fim do projeto 

neoliberal caiu nas mãos da eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

2003, porém concordamos com as palavras de (CASSIN, 2016. pg. 02): 

A vitória de um representante operário para o mais alto cargo do executivo 
nacional, em 2002, alimentava muitas expectativas de que um governo do 
Partido dos Trabalhadores pudesse reverter o quadro de profundas 
desigualdades sociais através de reformas estruturais que fossem capazes 
de frear o avanço do neoliberalismo no país. Tais expectativas, no entanto, 
permaneceram durante os últimos anos frustradas. Ao assumir o poder, o 
PT já se configurava como um partido pró-capital, que havia se 
desvencilhado dos ideais que o acompanhavam no momento de sua 
fundação, em nome da governabilidade. 

Ainda de acordo a análise da autora, as políticas sociais nesse período foram 

orientadas para o combate à miséria por meio da seletividade e focalização das 

ações nos segmentos mais pobres da classe trabalhadora. Houve uma ampliação 

dos programas de transferência de renda ao mesmo passo se aprofundava o 

desmonte das demais políticas do sistema de proteção social, a exemplo da Saúde 

e da Previdência Social. Aliada a outros fatores como aumento do salário mínimo e 

expansão do crédito, a ampliação do programa Bolsa família possibilitou uma 

melhoria nas condições materiais de vida dos indivíduos mais pobres, que passaram 

a constituir uma nova base eleitoral de apoio para o PT a partir de 2006. 

É válido salientar que os governos Lula e Dilma não foram uma repetição do 

projeto neoliberal fracassado de FHC, no entanto, de acordo Marques e Mendes 

(2007), podem ser denominados como governos que serviram a dois senhores: 
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Isso porque, se de um lado sua política econômica favoreceu largamente os 
interesses do capital financeiro nacional e internacional (garantindo elevada 
rentabilidade mediante a manutenção de elevadas taxas de juros e 
viabilizando um lucro bancário recorde) e do agribusiness, por outro, 
implementou uma série de programas e iniciativas, direcionada aos 
segmentos mais pobres da população brasileira e àqueles até então 
excluídos de algumas políticas. (MARQUES e MENDES, 2007. pg. 16). 

Diferente dos governos neoliberais anteriores, pode-se observar no governo 

Lula a articulação de um tripé formado pelo Bolsa Família, pelo aumento do salário 

mínimo e pela expansão do crédito associada a uma diminuição dos preços da cesta 

básica. Esses fatores em conjunto resultaram em uma diminuição da pobreza a 

partir de 2004, quando a economia voltou a crescer e o emprego a aumentar. A 

estratégia do então presidente foi construir uma política de promoção do mercado 

interno voltado aos menos favorecidos, mas sem alterar a estrutura do capital, dessa 

forma, perpetuou as diferenças de classes. (CASSIN, 2016). 

Portanto, podem-se resumir os governos Lula e Dilma como: 

[...] pacto social, apoiado por um amplo leque de partidos e por diferentes 
grupos sociais, dos mais ricos aos mais pobres, o PT conseguiu o feito de 
legitimar-se entre “gregos” e “troianos”, pacificando politicamente o país 
pelo menos até os dois primeiros anos do primeiro mandato de Dilma 
Rousseff. O PT conseguiu articular um jogo político inédito na história do 
país, atendendo tanto às necessidades mais imediatas das classes 
subalternas, como às demandas de todos os setores da burguesia nacional, 
que passam a financiar as campanhas eleitorais dos mandatos do partido. 
(CASSIN, 2016. pg. 09). 

Para Oliveira, (2019), ainda que o governo citado tenha tentado atuar fazendo 

a mediação de classes, mesmo assim os interesses burgueses sobressaíram diante 

do proletariado: 

No tocante à mediação estabelecida pelo neodesenvolvimentismo frente à 
crise capitalista nos anos 2000, o mesmo tira o Estado do patamar de 
mínimo, nos moldes neoliberais, e promove uma série de programas 
sociais. Ressalte-se como foco a assistência social, via transferência de 
renda, além de um diálogo, do nosso ponto de vista, verticalizado com 
movimentos sociais e organizações trabalhistas, cujos ganhos desse 
período concentram-se em conferências e criação de alguns conselhos, 
promovendo uma conciliação desnivelada, tendo prevalecido sempre os 
interesses do mercado sobre a concepção de direitos de cidadania. 
(OLIVEIRA, 2019. pg. 2019). 

Como foi citado, no Governo Lula e Dilma (2003-2016), o país vivenciou uma 

forte ideologia neodesenvolvimentista, que significou uma nova roupagem do 

neoliberalismo, no intuito de aliar o desenvolvimento econômico ao social sem 

mexer na estrutura política econômica. (SILVA et al. 2017). 
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Na análise de Oliveira, (2019), ainda que essa política dos governos do PT de 

realizar a conciliação de classes tenha reduzido a pobreza, mas do outro lado 

aumentando a hegemonia dos interesses burgueses, culminou em anos mais tarde 

favorecer os interesses da política de direita na promoção dos desmontes de direitos 

sociais a partir de 2016: 

Esse elemento é central para a ruptura do padrão neodesenvolvimentistae o 
agravamento da desvalorizaçãodas políticas sociais e dos direitos, a partir 
de 2016, no Brasil, com o golpe institucionalque destituiu a presidenta Dilma 
Rousseff. Sob o interesse total do capital, o governo ilegítimo adota uma 
agenda programática de aceleração e aprofundamento do desmonte de 
direitos [...]. (OLIVEIRA, 2019. pg. 276). 

 

No Governo Temer (2016 - 2018), o que se viu foram incertezas, “temeu-se” 

um futuro diante de todas as medidas de desmonte das políticas sociais. Silva et al. 

(2017). 

Sobre a transição entre os dois governos, observa-se que  

O governo Dilma se viu diante de um cenário caótico de estagnação 
econômica, com crescentes gastos governamentais e falta de controle das 
taxas de inflação impostas pelo próprio governo, indicando um quadro de 
possível recessão. Esse contexto de instabilidade possibilitou a efetivação 
do golpe jurídico-parlamentar que alterou a base de sustentação do governo 
Dilma e permitiu a ascensão do governo ultrarreacionário e ilegítimo de 
Michel Temer em uma ampla coalizão que assegurou a intervenção 
econômica por meio de um duro plano de austeridade. (CASTILHO et al. 
2017. pg. 455). 

Diante dessa conjuntura o Serviço Social percebeu e vivenciou no governo 

Temer a aceleração dos desmontes de todo o sistema protetivo do trabalho, como 

meio de atender aos interesses dos organismos internacionais e dos grandes 

oligopólios nacionais e internacionais, materializado pelo conjunto de projetos de lei 

e emendas constitucionais para garantir os compromissos assumidos com o capital 

financeiro. A lógica simples, mas absolutamente perversa, demonstrou a 

impossibilidade de continuação do projeto de conciliação de classes emergente nos 

governos petistas, que ora mantinha os históricos privilégios da burguesia nacional e 

internacional, ora investia em políticas compensatórias para os(as) 

trabalhadores(as). (CASTILHO et al. 2017). 

Como citado, Temer em seu mandato trouxe o ideário neoliberal com mais 

ênfase, semelhante ao de FHC, propôs reformas para solapar os direitos sociais 

mais uma vez: 
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As reformas empreendidas por Temer incluíram, entre outras, a reforma da 
previdência social, por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
287/2016; a reforma trabalhista, através do Projeto de Lei (PL) 6787/2016; a 
PEC 55/2016, conhecida como “PEC da morte” e o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 257/2016 (este último estabelece o “congelamento” do 
salário mínimo) (SOARES, 2018, p. 86-87). Todas estas reformas revelam 
com clareza o projeto deste presidente de implementação de estratégias 
neoliberais com a reformulação das políticas sociais para torná-las mais 
“eficazes”, alinhando-as com o que elencou no documento “Uma Ponte Para 
O Futuro”, organizado pela Fundação Ulysses Guimarães. (TAVARES et al. 
2018. pg. 08). 

Anteriormente observamos a importante conquista do tripé da seguridade 

social inserida na CF 88, mas 30 anos mais tarde vimos mais uma vez o governo 

reacionário supracitado atacando esses direitos em defesa do capital.Em apenas 

dois anos, Temer, a partir de ações como a Emenda Constitucional nº 95, congelou 

por 20 anos o gasto público destinado a direitos sociais fundamentais como Saúde, 

Educação e Assistência Social. (SOUZA E SOARES, 2019). 

Sobre isso, (SANTOS, 2019. pg. 298), denuncia as conseqüências que serão 

ocasionadas às políticas sociais por conta dessa emenda: 

Isto caracteriza mais um retrocesso na área do direito social no Brasil, pois 
a tendência será de menos encargos financeiros reais do Estado para o 
provimento de políticas sociais, o que dificulta não só a efetivação das 
políticas já existentes, como também impossibilita sua ampliação. 

É relevante destacar o descaso deste governo para com os trabalhadores na 

aprovação da reforma das leis trabalhistas: 

Outra medida que privilegia o capital e ataca os direitos é a aprovação da 
Lei nº 13.467/2017, que dispõe sobre a reforma trabalhista, afetando direitos 
de trabalhadores, quanto às modalidades de contratação, quanto a direitos 
como férias, décimo terceiro salário e horários de alimentação, considerada 
uma grande derrota para o conjunto dos trabalhadores nesta segunda 
década do século XXI. (OLIVEIRA, 2019. pg. 277). 

Destaca-se também a proposta de reforma da previdência desse governo que 

fere direitos assegurados na CF – 88: 

Dando seguimento aos ataques, temos em curso uma proposta de reforma 
da previdência que ameaça direitos como pensões, salários de 
aposentados, com aumento do tempo de serviço para se aposentar e, de 
modo geral, um grande ataque  à  seguridade  social,  considerando que a 
previdência é um forte pilar de arrecadação por meio de contribuições 
advindas do trabalho. Em Uma ponte para o futuro, a tendência de 
desmonte do sistema previdenciário estava anunciada. (OLIVEIRA, 2019. 
pg. 278). 
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Como exposto anteriormente, quando reformas neoliberais entram em cena 

no Brasil, as classes subalternas são as que mais sofrem, pois são elas que pagam 

a conta dos mandos e desmandos da burguesia: 

O impacto desse conjunto de ações – contrarreformas, renúncias fiscais e 
dívida pública – para o cotidiano dos trabalhadores é expressa na Síntese 
dos Indicadores Sociais do IBGE, divulgada em dezembro de 2017, a qual 
revela um expressivo aumento do número de pobres e miseráveis. O Brasil 
encerrou 2016 com 25,4% da população em situação de pobreza, o que 
corresponde a uma renda domiciliar per capita de aproximadamente R$ 
387/mês. Índice que em regiões como Nordeste e Norte atinge mais de 43% 
da população. Todavia, tal indicativo torna-se ainda mais grave quando nos 
referimos a segmentos específicos, como as mulheres pretas e pardas, sem 
cônjuge e com filhos de até 14 anos, das quais 64% estão na condição de 
pobreza; bem como 42,4% das crianças e adolescentes de até 14 anos de 
idade. (SOUZA e SOARES, 2019. pg. 17). 

Sobre os dados do aumento de desemprego e as reformas citadas, Santos, 

(2019), argumenta que 

Essas “reformas” e dados da realidade revelam o compromisso do governo 
federal em se adequar às intenções do FMI e do BM, assim como a 
preocupação em realizar o ajuste fiscal, aprofundando os privilégios da 
dívida, sem efetivamente  realizar mudanças estruturais na gestão das 
políticas sociais. Onera, portanto, a maioria da população com o 
desemprego, a precarização e a desregulamentação do contrato de 
trabalho, num contexto em que o capital especulativo e financeiro se torna 
atrativo, impulsionando a acumulação capitalista.  (SOUZA e SOARES, 
2019. pg. 17). 

Vale lembrar que as políticas sociais, reveladoras da construção de direitos, 

são respostas do Estado às expressões da “questão social”. No entanto, o governo 

Temer negou esta realidade ao revelar seu compromisso com os valores neoliberais, 

com a implementação de medidas de regressão dos direitos sociais e trabalhistas 

conquistados com a luta de classes, desconsiderou as necessidades da população 

brasileira, marcada pela pobreza, a dificuldade de acesso às políticas e a 

desigualdade. (TAVARES et al. 2018) 

Após o golpe de 2016 e em 2019 sob o governo de Jair Bolsonaro, a 

expectativa de o Estado investir e ampliar os programas sociais se torna cada vez 

mais uma utopia. As medidas propostas pelo novo governo liberam totalmente as 

portas para os interesses do capital e do empresariado, o que significará retrocessos 

do ponto de vista social dificultando a concretização de serviços públicos de 

qualidade que possam atender as reais necessidades da população. (SOUZA, 

2019). 
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Diante disso, fica exposto um breve cenário da conjuntura atual que impõe 

sérios desafios para a classe trabalhadora e para a atuação do Serviço Social que 

será discutido no próximo capítulo. 
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4.  O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL DIANTE DE UM ESTADO QUE PRIORIZA 

O CAPITAL 

Diante de todos esses contextos de conflitos de classes supracitados, se 

insere o Serviço Social, surgido na década de 1930, no Brasil, momento em que o 

país passava pelo processo de industrialização e as expressões da questão social 

tornavam-se mais evidentes. Debaixo das influências da Igreja Católica, as primeiras 

escolas de Serviço Social da época são baseadas em ações sociais individualizadas 

e não técnicas, com o objetivo de adequar o sujeito as transformações sociais do 

mundo capitalista da época. 

A perspectiva de ação para o Serviço Social, nesse primeiro momento, é 
bem delimitada. Restringe-se ao atendimento individual, a partir da 
concepção de sociedade, que caracteriza o indivíduo em condições 
estruturais de pobreza, como pessoa fraca, desajustada e incapaz, que 
precisa de ajuda especial. Adota-se a metodologia de caso, grupo ou 
comunidade, como formas de implementar a intervenção social, sem 
objetivar, contudo, uma análise na estrutura social. (OLIVEIRA e CHAVES, 
2017. pg. 147). 

Como foi citado anteriormente, no governo Vargas os conflitos entre 

proletários e burgueses ganham força e o presidente legislou algumas leis para 

silenciar as reivindicações operárias, ao passo que o Serviço Social 

seinstitucionaliza e é usado para responder aos interesses burgueses quando 

deveria ser o inverso. 

Inequivocamente, a história mostra que a profissão se institucionaliza e se 
consolida no Brasil, respondendo fundamentalmente aos interesses 
burgueses dessa sociedade. Todavia, refletindo-se as contradições da 
sociedade sobre a profissão, as respostas profissionais não tem sido 
unívocas e, nas últimas três décadas, vem ganhando expressão o esforço 
organizado de profissionais na busca de nova identidade e de novas bases 
de legitimação para o Serviço Social junto às classes subalternas. (SILVA e 
SILVA, 2011. pg. 44). 

Essas últimas três décadas que vão de 1930 a 1960 marcam uma atuação 

caritativa e desenvolvimentista do Serviço Social, mas que nesses últimos anos 

alguns setores da categoria profissional buscaram estabelecer novas mudanças na 

prática profissional para responder à questão social do período que marcava a crise 

dos governos desenvolvimentistas. “É nesse período que se inicia o 

desenvolvimento, no Brasil, de uma perspectiva crítica ao Serviço Social 

‘tradicional’”. (SILVA e SILVA, 2011. pg. 45). 
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Ainda na década de 1960 que se inicia o processo denominado 

reconceituação no Serviço Social na América Latina, bem como no Brasil, este 

buscava modernização na profissão e até o rompimento com as práticas caritativas. 

[...] A Reconceituação questionava o papel dos Assistentes Sociais no 
processo de superação da condição de subdesenvolvimento dos países 
latino-americanos em um cenário no qual os projetos desenvolvimentistas 
nacionais de corte democrático-liberal davam claros sinais de ineficácia e 
incompatibilidade com os reais interesses e necessidades da população [...]. 
Questionavam, portanto, a condição e a posição dos países latino-
americanos no contexto de dominação burguesa, esta fundamentada no 
grande monopólio internacional. (SILVA et al. 2016. pg. 08). 

Esse movimento se desdobrou em três momentos: Primeiro, na perspectiva 

modernizadora (conservadora), atualização do conservadorismo e a perspectiva de 

intenção de ruptura. (NETTO, 2015). 

Observa-se que a primeira surge para adaptar o Serviço Social a realidade 

capitalista existente sem alterar as estruturas sociais:  

A primeira expressão desse processo de renovação é a perspectiva 
modernizadora, que se configura, como o nome sugere, em adequar o 
Serviço Social conservador às exigências do momento histórico vivido pelo 
Brasil. É, portanto, uma tendência de agrupar novas bases técnicas e 
científicas ao fazer profissional, sem, no entanto, romper com as bases do 
surgimento da profissão.(SILVA et al. 2016. pg. 09). 

A segunda objetivava voltar às práticas conservadoras do início da profissão: 

A tendência da atualização do conservadorismo é aquela que recupera os 
elementos mais tradicionais da profissão, retomando a vinculação com a 
doutrina social da Igreja e a ênfase numa intervenção profissional 
microscópica, com ênfase na centralidade da pessoa e na ação por meio da 
ajuda psicossocial. (SILVA et al. 2016. pg. 09). 

A terceira perspectiva, denominada de intenção de ruptura (perspectiva 

marxista), emerge-se na primeira metade de 1970, no cenário da Escola de Serviço 

Social da Universidade Católica de Minas Gerais e permanecerá aí até o fim da 

década ao ganhar visibilidade fora do ambiente acadêmico na década de 1980. Não 

é por acaso que se origina neste local o projeto de intenção de ruptura, pois 

Ali também deitavam raízes importantes movimentos sindicais e populares, 
inclusive rebatendo a história de lutas dos trabalhadores do quadrilátero 
ferrífero – movimentos que ecoaram ainda mais com o desenvolvimento 
industrial das franjas da capital, que se renova no decênio de 1960. 
(NETTO, 2015, p, 333).  

Sobre esta perspectiva, (VIANA et al. 2015. pg. 05), comenta que 

A terceira perspectiva é a intenção de ruptura, esta almejava romper 
totalmente com o Serviço Social tradicional, propunha uma quebra quer com 
seus procedimentos metodológicos, ideológicos e teóricos, com o seu 
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conservadorismo, a tradição positivista. Esta perspectiva recorre 
principalmente ao pensamento marxista, que era tida de forma progressiva 
na sociedade. [...] Essa perspectiva tem caráter opositor à autocracia 
burguesa. É caracterizada pela formação de uma massa crítica de 
assistentes sociais que se puseram a procurar alternativas para a 
superação da prática do serviço social tradicional. 

A década de 1980 fica marcada como o começo da maior ruptura do Serviço 

Social com o conservadorismo existente da profissão ao consolidar sua aproximação 

com a vertente marxista. Essa perspectiva foi fundamental para construir uma 

prática metodológica que objetive alterar a estrutura capitalista de exploração, pois é 

a partir daí que os profissionais começam a considerar as contradições existentes 

em seu exercício profissional e a se posicionar não mais a favor do estado, mas a 

serviço do público atendido que sempre foi quem precisou de direitos efetivados. A 

partir disso desenvolve uma ação profissional não mais passiva, mas crítica. ( SILVA 

et al. (2016). 

O projeto de ruptura que aproximou a profissão ao marxismo e o momento da 

redemocratização contribuíram para o Serviço Social passar de fato defender os 

interesses das classes subalternas tomando novos rumos no Brasil: 

O Código de Ética do assistente social, a democratização do debate 
profissional impulsionado por suas entidades representativas e os 
resultantes da revisão curricular dos anos 1980 contribuíram para construir 
um projeto profissional em uma outra direção social contraposta à 
anteriormente mencionada. (IAMAMOTO, 2015. pg. 71). 

Constata-se que o movimento de reconceituação na década de 1980 contribui 

significativamente para o avanço da categoria profissional em direção a uma 

atuação moderna, não estática e principalmente crítica quanto à estrutura de 

exploração vigente. Nesse meio, o processo de redemocratização que acontece no 

mesmo período também contribui para o aumento de escolas de Serviço Social para 

nortearem o pensamento metodológico da profissão, ao mesmo passo que as 

conquistas da CF – 88, ainda que não tenham sido efetivadas por completo, também 

contribuíram para o aumento de espaços profissionais na assistência social, na 

saúde e na previdência, uma vez que estas tiveram seu caráter garantido. 

A linha de continuidade manifestou-se na retomada de um espírito 
essencialmente crítico no trato com o conservadorismo profissional e no 
resgate da inspiração marxista para a interpretação da sociedade e da 
profissão. Aponta para construção de um novo Serviço Social que 
contemple os interesses sociais daqueles que, criando a riqueza social, dela 
não se apropriam – o conjunto dos trabalhadores – no horizonte da 
ultrapassagem do próprio ordenamento capitalista. (IAMAMOTO, 2015. pg. 
218). 
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Desse modo ressalta-se que o Serviço Social tornou-se um trabalho 

especializado, expresso sob a forma de serviços, que tem produtos: interfere na 

reprodução material da força de trabalho e no processo de reprodução sociopolítica 

dos indivíduos sociais. O assistente social é nesse sentido um intelectual que 

contribui, junto com inúmeros outros protagonistas, na criação de consensos em 

torno de interesses de classes fundamentais, sejam dominantes ou subalternas, 

contribuindo no reforço da hegemonia vigente ou criação de uma contra-hegemonia 

no cenário da vida social. (IAMAMOTO, 2015). 

Duarte, (2015), ressalta que de modo geral o assistente social tem o objetivo 

de responder às demandas dos usuários dos serviços prestados, garantindo o 

acesso aos direitos assegurados na Constituição Federal de 1988 e na legislação 

complementar. Para alcançar êxito no desenvolvimento de suas atividades estes 

profissionais realizam planejamento, organização, execução, avaliação, gestão, 

pesquisa e assessoria, utilizando de alguns instrumentos de trabalho, como 

entrevistas, análises sociais, relatórios, levantamento de recursos, 

encaminhamentos, visitas domiciliares, dinâmicas de grupo, pareceres sociais, 

contatos institucionais, entre outros. 

Diante dos acontecimentos citados nos capítulos anteriores expondo os 

desafios impostos ao Serviço Social na atualidade, surge a questão: Em tempos de 

ofensiva neoliberal, qual o papel do assistente social frente aos desafios 

contemporâneos? Nesse sentido entende-se a relevância da defesa do projeto ético-

político da profissão, este é definido como: 

[...] resultado de um longo e coletivo processo construído nas últimas três 
décadas e capitaneado pelas entidades nacionais da categoria, e tem seus 
valores pilares definidos no Código de Ética Profissional, na Lei de 
Regulamentação da Profissão e nas diretrizes curriculares aprovadas pela 
ABEPSS em 1996, que vêm orientando a atuação do Serviço Social tanto 
no âmbito da formação quanto do exercício profissional. (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2009. pg. 194). 

Defender o exercício profissional pautado no projeto ético-político é atuar 

contra os moldes do capitalismo neoliberal vigente em nossos dias: 

Devemos ressaltar que o projeto ético-político do Serviço Social é bem claro 
e explícito quanto aos seus compromissos. Ele tem em seu núcleo o 
reconhecimento da liberdade como valor ético central – esta concebida 
historicamente como possibilidade de escolher entre alternativas concretas; 
daí um compromisso com a autonomia, emancipação e a plena expansão 
dos indivíduos sociais. Desse modo o projeto profissional vincula-se a um 
projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem 
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dominação e exploração de classe, etnia e gênero, como pode ser 
observado nos princípios do código de ética profissional de 1993. 
(AMADOR, 2011. pg. 352) 

O Código de Ética Profissional de 1993 traz os valores fundamentais que o 

Assistente Social precisa colocar em prática no seu exercício profissional, destaca-

se a seguir alguns deles:  

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais;  

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

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

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

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

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia 
e gênero; (CFESS, 1993. pg. 23-24). 

Uma breve lida nos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional e 

uma análise da conjuntura atual nos leva a perceber que a sociedade brasileira rema 

em direção passado autoritário e que os governos que propõe uma agenda 

neoliberal não têm interesse em garantir direitos sociais, pois opondo aos princípios 

citados acima e mais uma vez atacando as camadas mais vulneráveis do Brasil, o 

presente governo anunciou o corte de investimentos para áreas sociais em 2020, 

conforme aponta reportagem da Folha de São Paulo: "A maior tesourada foi no 

Minha Casa Minha Vida. A previsão para o programa habitacional caiu de R$ 4,6 

bilhões, em 2019, para R$ 2,7 bilhões na projeção do próximo ano", Criado pelo 

governo do PT, o programa terá o menor orçamento da sua história.  O programa 

Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país também será 

atingido pela pauta neoliberal, de acordo o jornal: "Para 2020, estão reservados os 

mesmos R$ 30 bilhões que devem ser gastos com o programa neste ano. Isso, na 

prática, representa redução no tamanho do Bolsa Família, pois não há correção pela 

inflação". 

É válido destacar a previdência social, que sempre foi alvo de reformas dos 

governos neoliberais anteriores, principalmente o governo Temer que empenhou 
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esforços para fragilizar a classe trabalhadora, mas devido a rejeição popular através 

de inúmeros protestos e o seu breve período de presidência não conseguiu tal feito, 

no entanto, deixou caminho aberto para o Governo Bolsonaro aplicar a reforma que 

diminui o acesso e os benefícios, pois a recente aprovação da reforma da 

previdência revela seus ataques a classe trabalhadora: 

Destacamos alguns pontos da contrarreforma: exigência de idade mínima 
para se aposentar, que, no caso das mulheres, aumentou a idade em fase 
idosa e desconsiderando suas duplas ou triplas jornadas, associando 
trabalho, tarefas do lar e cuidado de filhos/as; aumento de tempo de 
contribuição para os homens se aposentarem, também com idade em fase 
idosa; aumento do tempo de contribuição somada à idade mínima avançada 
para ter direito a aposentadoria com valor integral; redução no valor do 
cálculo do salário benefício, redução no valor de aposentadoria por 
incapacidade, se não for caracterizado acidente de trabalho, doença 
profissional ou no trabalho e pedágio de 50% a 100% sobre o tempo de 
contribuição faltante para a aposentadoria. (CFESS, 2019. pg. 01-02).  

Enquanto o Serviço Social objetiva garantir direitos sociais que promova a 

autonomia dos indivíduos, do outro lado, o Estado (seu maior empregador), destitui 

e restringe acesso a políticas públicas em favor do capital, neste sentido, Iamamoto, 

(2015), aponta os desafios impostos à efetivação do projeto ético-político na 

atualidade, visto que este sofre embates com a idolatria da moeda, o fetiche do 

mercado e do consumo, o individualismo possessivo, a lógica contábil e financeira 

que se impõe e sobrepõe às necessidades e direitos humanos e sociais. Entretanto, 

a mistificação das ideias não impede a produção e reprodução crescente das 

desigualdades de todas as cores e naipes, decorrentes dos processos 

concentracionistas de renda, terra, poder, ciência e cultura. Dessa forma a 

consolidação do projeto ético-político requer remar na contracorrente do que está 

posto na conjuntura atual de desmontes de direitos. 

O atual governo também divulgou a Medida Provisória (MP), a de nº 

905/2019, a qual aprofunda ataques ao Serviço Social e aos direitos dos cidadãos 

brasileiros: 

A MP retira uma série de direitos e benefícios sociais da classe trabalhadora 
desse país, a exemplo do reconhecimento do auxílio-acidente em situações 
ocorridas no deslocamento entre residência e trabalho. Além disso, MP 
905/2019 crava um severo golpe no acesso aos serviços prestados pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), extinguindo o Serviço Social, 
área onde hoje atua grande número de assistentes sociais e que atualmente 
é o único atendimento presencial ao qual usuários/usuárias têm acesso na 
autarquia. A medida possibilita também a transferência destes/as 
servidores/as do INSS, o que gerará ainda mais espera e demora no 
processo de reconhecimento de direitos previdenciários. (CFESS, 2019. pg. 
01). 



40 

 

Acabar com este serviço é privar os cidadãos de terem acesso aos seus 

direitos previdenciários, ao passo que retirar assistentes sociais do INSS impedirá a 

realização de avaliações sociais de pessoas com deficiência para acesso ao BPC, 

bem como de pessoas que precisam de avaliação social para a aposentadoria 

especial entre outros tantos processos de concessão de benefícios sociais. 

Diante disso fica exposta a necessidade de mobilização da categoria 

profissional junto com outros movimentos sociais pela busca do direito ao acesso a 

informação de seus direitos que vem sendo privados através desta medida. Neste 

contexto, (IAMAMOTO, 2015. pg. 145), salienta a importância do assistente social 

em informar a população usuária dos seus direitos, bem como quando estes podem 

ser perdidos: “O esforço volta-se para realizar um trabalho que zele pela qualidade 

dos serviços prestados e pela abrangência no seu acesso, o que supõe a difusão de 

informações quanto aos direitos sociais e os meios de sua viabilização”. 

No entanto, estamos diante de um governo que priva pessoas de terem 

acesso aos direitos sociais para evitar gastos, enquanto assistente social faz-se 

necessário a luta pela universalização do acesso aos serviços:  

[...] Trata-se de envidar esforços para assegurar a universalidade ao acesso 
e/ou a ampliação de sua abrangência, resistindo profissionalmente, tanto 
quanto possível, à imposição de critérios rigorosos de seletividade. Critérios 
que tendem a excluir parcela significativa de cidadãos aos direitos e 
serviços sociais, em nome da “crise fiscal” e do trabalho “contábil”, dos 
programas e projetos sociais. (IAMAMOTO, 2015. pg. 145). 

 Faz-se necessário também a luta pela ampliação dos espaços de trabalho 

dos assistentes sociais, uma vez que estes podem elaborar programas e projetos 

que reduzam as desigualdades sociais, entretanto, recentemente em outubro de 

2019, o governo Bolsonaro vetou o PLC 60/2007 (PL 3.688/2000, na Câmara dos 

Deputados)que propunha a garantia de atendimento por profissionais de Psicologia 

e Serviço Social aos alunos das escolas públicas de educação básica. A lamentável 

alegação para o veto foi de que este projeto criaria despesas obrigatórias ao Poder 

Executivo. Ou seja, na ótica neoliberal a inserção desses profissionais não significa 

um investimento que proporcionará melhorias na política de educação em longo 

prazo, mas apenas gasto. Felizmente com a mobilização dos setores profissionais 

citados, a análise do veto no senado em novembro do mesmo ano foi derrubada ea 

conquista para os respectivos profissionais segue efetivada. 
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Dessa forma verifica-se um pouco das muitas contradições na prática 

profissional: 

Assim, o profissional em Serviço Social, atua na defesa de direitos sociais 
dos usuários ao mesmo tempo em que tem seus direitos igualmente 
violados, tendo em vista que os assistentes sociais também são sujeitos de 
direito, e torna-se necessário buscar visibilidade na cena pública para 
reconhecimento de seu trabalho. (DUARTE, 2015. pg. 50). 

 Nesse mesmo sentido, mas com enfoque ao cotidiano profissional, 

(IAMAMOTO, 2015. pg. 146), destaca a importância de dar visibilidade às demandas 

profissionais que são consequências da acumulação capitalista: 

O cotidiano do trabalho do assistente social apresenta-se como um campo 
de expressões concretas das desigualdades referidas, de manifestações de 
desrespeito aos direitos sociais e humanos, atingindo, inclusive, o direito à 
vida. Atribuir-lhes visibilidade é um meio de potenciar a dimensão política 
inerente a esse trabalho realizado especializado, pela maior utilização da 
mídia para denúncia das desigualdades, desmandos, desrespeito aos 
direitos humanos e sociais identificados, reforçando a dimensão pública das 
ações profissionais. 

É relevante destacar que na atual conjuntura necessita-se de assistentes 

sociais capacitados e atualizados para visualizar as diferentes transformações na 

realidade brasileira, para desse modo procurar as melhores ferramentas para intervir 

na questão social. 

Apenas a partir da identificação das necessidades em questão torna-se 
possível teleologizar as intervenções necessárias para a construção do 
objetivo vislumbrado, que, no caso do Serviço Social, é a garantia do direito 
em questão do cidadão por meio de serviços e benefícios, buscando 
orientar suas ações para a emancipação humana. Com todos os limites 
inquestionáveis das políticas sociais, o assistente social, enquanto seu 
executor, não pode fugir deles. (LACERDA, 2014. pg. 30). 

 Na mesma linha, (IAMAMOTO, 2015, pg. 20), salienta o perfil profissional 

requerido para a contemporaneidade: 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 
não só executivo. 

Um profissional capaz de interpretar a realidade será também capaz de 

intervir em defesa do bem-estar social: 

[...] Compreender amplamente as condições e relações de trabalho do 
assistente social, na atualidade, pressupõe também buscar compreender a 
dimensão subjetiva de sua intervenção. Isto é, perceber a forma como esse 
profissional identifica o significado do seu trabalho e em que direção política 
se apoia a sua intervenção profissional. Esta consideração se torna 
importante na medida em que as respostas profissionais apresentadas 
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pelos trabalhadores assistentes sociais, inseridos nos diferentes espaços 
socio-ocupacionais, estão intrinsecamente vinculadas aos seus valores, às 
suas concepções, bem como ao seu posicionamento ético-político. 
(SANTOS e STAMPA, 2019. pg. 96). 

É preciso lutar democraticamente reafirmando os direitos sociais adquiridos 

ao longo da história para que não se perda conquistas básicas: 

A luta pela manutenção do caráter universalizante das políticas sociais 
públicas – em especial a seguridade social – no seu tripé formado pela 
previdência, saúde e assistência social – é um desafio que se atualiza no 
dia-a-dia do assistente social. (IAMAMOTO, 2015. pg. 142). 

Nesse sentido, o cenário brasileiro contemporâneo requer não de um 

profissional que se renda a dominação do capital e a conciliação de classes, mas de 

um profissional que exerça uma prática transformadora, sobre isso(BEHRING e 

BOSCHETTI, 2009. pg. 195), comentam que 

[...] É preciso entender que os direitos no capitalismo são capazes de 
reduzir desigualdades, mas não são e não foram até aqui capazes de 
acabar com a estrutura de classes e, portanto com o motor da produção e 
reprodução das desigualdades. [...] O reconhecimento desses limites não 
invalida a luta pelo reconhecimento e afirmação dos direitos nos marcos do 
capitalismo, mas sinaliza que a sua conquista integra uma agenda 
estratégica da luta democrática e popular visando a construção de uma 
sociedade justa e igualitária. [...]  

 A partir dessas constatações é possível afirmar que nosso projeto profissional 

está vinculado a um projeto societário que propõe a construção de uma nova 

sociedade, a qual seja mais justa, sem explorações ou dominações e pautada na 

defesa dos direitos humanos. (DUARTE, 2015). 

De acordo com Netto, (1999), conforme citado por Duarte, (2015), projetos 

societários são projetos coletivos que reside no fato de se construírem como 

projetos macroscópicos, com propostas para o conjunto da sociedade. É um projeto 

coletivo com propostas e demandas para atender uma sociedade a ser construída, 

com amplitude e inclusão no âmbito macroeconômico, pois possui dimensões 

políticas que estabelece uma relação de poder dentro de um projeto hegemônico da 

sociedade. 

Teixeira e Braz (2009) citado por Duarte (2015) esclarecem que todo projeto, 

numa sociedade classista, têm uma dimensão política, e se desenvolve em meio às 

contradições econômicas e política na dinâmica das classes sociais antagônicas. No 

Brasil as classes sociais estão divididas entre a burguesia e o proletariado, que 

apresentam distintos e contraditórios interesses. Desta forma, as classes sociais 
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travam uma disputa constante para que seja implantado na sociedade o projeto 

societário o qual contribua para seus interesses, constituindo uma disputa entre 

projetos societários que determinam em última instância, a transformação ou a 

perpetuação de uma dada ordem social e no momento há perpetuação da 

burguesia. 

Se expressa assim a necessidade de profissionais capazes de executar uma 

prática que objetiva alterar a estrutura de exploração social vigente aliado aos 

amplos seguimentos sociais que objetivam o mesmo: 

Na atual ordem social, é necessário que as categorias e movimentos que 
lutam pela defesa e garantia dos direitos sociais, reconheçam as políticas 
sociais e lutem para que elas sejam implementadas na perspectiva de 
garantir direitos, de sua materialização pela ótica da conquista da classe 
trabalhadora. Entretanto, isso será possível quando houver a mobilização 
de amplos segmentos sociais e com a materialização da participação e do 
controle social. (GASPAROTTO et al. 2014. pg. 14). 

Vivencia-se um momento de declarações e projetos de leis que atacam 

direitos humanos básicos e ameaçam a democracia, na contramão disto, 

(IAMAMOTO, 2015. pg. 141), ressalta a autonomia e a liberdade: 

Teimamos em reconhecer a liberdade como valor ético central, o que 
implica desenvolver o trabalho profissional para reconhecer a autonomia, 
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, reforçando 
princípios e práticas democráticas. Aquele reconhecimento desdobra-se na 
defesa intransigente dos direitos humanos, o que tem como contrapartida a 
recusa do arbítrio e de todos os tipos de autoritarismos. 

Telles, (1999), conforme citado por Behring e Boschetti, (2009), trata a 

concepção de cidadania como meio para instituir direitos que se pautem pelos 

seguintes princípios: universalização do acesso aos direitos, com superação da 

lógica contratualista do seguro social que ainda marca a previdência, de modo a 

fazer dos direitos uma via para equidade e justiça social; qualificação legal e 

legitimação das políticas sociais como direito, pois só por esse ângulo é possível 

comprometer o Estado como garantidor da cidadania. 

Ainda nesse pensamento, para Iamamoto, (2015), é necessário lutar pela 

efetivação da democracia e cidadania, pois ambas são indissociáveis da ampliação 

progressiva da esfera pública, em que se refratam interesses sociais distintos, 

enquanto ultrapassa a lógica privatista no trato do social, em favor dos interesses da 

coletividade. Ao alcançarem a cena pública, os interesses das maiorias adquirem 

visibilidade e reconhecimento. 
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É de suma importância, profissionais que não se intimidem nem se 

conformem com os ataques a categoria e aos desmontes nas políticas sociais, visto 

que os desafios contemporâneos impostos à prática profissional são mutáveis e 

provisórios, devido as suas contradições se desmancham. É importante levar em 

conta também a diferença entre Estado com governos, estes passam e o Estado 

fica, portanto, as ações de ampliação e equidade dos direitos sociais conquistados 

na CF 88, devem estar focadas nele. Behring e Boschetti, (2009). 

No atual contexto, Santos, (2019) aponta o diálogo com a população como 

forma de resistência por parte da categoria profissional: 

[...] Outra forma de resistência consiste no diálogo com a população usuária 
dos serviços sobre as consequências das contrarreformas no seu cotidiano. 
[...] É preciso mostrar como o desfinanciamento das políticas públicas, sob a 
“áurea” do “ajuste fiscal” não afeta somente servidores: torna os serviços 
mais precários, privatiza-os, impede a realização de concursos públicos, e 
essas também são pautas dos movimentos de resistência que estão 
acontecendo. (SANTOS, 2019. pg. 494). 

Ao passo que as últimas conjunturas neoliberais têm tentado enfraquecer as 

políticas sociais fazendo cortes e extinguindo direitos adquiridos, a resposta para um 

futuro justo, sem exploração social está também contida no projeto ético-político: 

[...] Na medida em que, no Brasil, tornam-se visíveis e sensíveis os 
resultados do projeto societário inspirado no neoliberalismo [...] nesta 
mesma medida fica claro que o projeto ético-político do Serviço Social tem 
futuro. E tem futuro porque aponta precisamente ao combate (ético, teórico, 
ideológico, político e práticosocial) ao neoliberalismo, de modo a preservar e 
atualizar os valores que, enquanto projeto profissional, o informam e o 
tornam solidário ao projeto de sociedade que interessa à massa da 
população (MOTA, 2009, p. 158 apud Duarte, 2015. pg. 57). 

No mesmo sentido, (MARTINELLI, 2011. pg. 12), conclama uma prática que 

objetive a justiça social: 

[...] o alicerce de todo este edifício é a construção de um Estado Social, 
fundado na Justiça e no Direito, sem os quais a política não passa de mera 
ação técnica, pois tem profundamentefragilizadotantoa sua substancialidade 
quanto o seu caráter mediador. É neste plano que situo a atuação 
doServiço Social e sua necessária interlocução com o campo dos direitos 
sócio-assistenciais, aqueles consagrados pela Constituição Federalde1988, 
a serem viabilizados pela mediação das políticas públicas.  

Portanto, com base nos autores supracitados, ficam evidentes os desafios 

impostos para o Serviço Social na atual conjuntura neoliberal e o seu papel diante 

disso.  O Assistente Social, como qualquer trabalhador, é afetado pela precarização 

do trabalho, pelos cortes nas áreas sociais, pelas crises econômicas advindas de um 

sistema de exploração, afetado também pelos baixos salários, privatizações, 
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terceirizações, pela ausência de concursos públicos que lhe proporcionem 

segurança, estabilidade e autonomia no seu trabalho como prevê o seu Código de 

Ética. 

Ainda que os desafios a categoria profissional pareçam grandes, os referidos 

autores acima, nos fornecem ações profissionais que podem ser tomadas com o 

objetivo de mudar essa conjuntura atual: Requisita-se de profissionais que não se 

conformem com uma atuação estagnada, mas que sempre procurem atualizar-se 

profissionalmente, compreendendo e estudando os seus instrumentos de 

intervenção social, bem como a sociedade que o rodeia que está em constante 

metamorfose. Precisa-se de profissionais que não atuem sozinhos, mas que se 

organizem com as demais categorias profissionais e movimentos sociais que 

defendem os mesmos ideais, ainda mais em um momento na história em que se 

vivencia um presidente criminalizando movimentos sociais. Dessa forma, como em 

todas as vezes que categorias profissionais e movimentos sociais se mobilizaram ao 

longo das décadas para reivindicar direitos e conseguiram, na atual conjuntura não é 

diferente, é necessária mobilização profissional para garantir não só novas 

conquistas, mas defender direitos adquiridos no passado e que estão ameaçados 

atualmente. 

Os cortes de recursos destinados as áreas sociais e a retirada do Serviço 

Social de espaços de trabalho requerem da categoria profissional uma atuação que 

dialogue com a sociedade, que organize eventos que proporcionem a sociedade 

informações acerca de seus direitos e de como tais medidas tomadas pelo governo 

prejudica não só assistentes sociais, mas toda a população que é atendida por ele. 

E ainda mais em um contexto de profissionais amordaçados em sua prática devido à 

ausência de concursos públicos. Nesse sentido, dialogar e dar visibilidade a 

população acerca de seus direitos e do valor das políticas sociais é também uma 

ação para formar cidadãos com consciência crítica que não se submetam aos 

mandos e desmandos da agenda neoliberal. 

Ainda com base nos autores, vale ressaltar que a luta não é só por novas e 

melhores políticas sociais, também por defender as políticas existentes. É atuar pela 

defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do autoritarismo e todas as 

demais formas de preconceito. Exercer uma prática profissional que objetive a 

garantia de direitos sociais e nade contracorrente do capitalismo que forma uma 



46 

 

sociedade individualista, e ter em mente a defesa de uma nova ordem social sem 

dominação, exploração e sem classes, com um Estado que pratique a justiça social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como se 

gesta as políticas sociais ao longo da história, como elas são aplicadas e 

melhoradas ao longo do tempo na sociedade capitalista, bem como acontece às 

transições para a instauração do neoliberalismo no Brasil que ocasionam vários 

desmontes nos direitos sociais, e de que forma isso se correlaciona com o Serviço 

Social na contemporaneidade e qual o seu papel na atual conjuntura para remar 

contra a maré do Estado neoliberal que prioriza o capital em detrimento das políticas 

sociais. 

De um modo geral, os referidos autores ao longo do trabalho, apontam as 

políticas sociais como um processo de construção histórica inserida nas sociedades 

capitalistas em que suas atuações e resultados são diferentes conforme a aplicação 

da ordem social vigente. No caso do Brasil, ficou evidente que as conquistas 

fundamentais das políticas sociais inseridas principalmente na Constituição Federal 

de 1988, nunca foram efetivadas na prática por conta da ascensão neoliberal na 

década de 1980 e 1990, que propuseram emendas e reformas no sentido de 

desconstruir e precarizar esses direitos sociais em favor da acumulação de capital e 

defesa da estabilidade econômica. Portanto, tais medidas ganharam forças 

novamente pós-2016 com mais um período de grande ofensiva neoliberal que afeta 

diretamente a atuação do Serviço Social que é o principal elaborador das políticas 

sociais, tornando sua atuação deficitária pela ausência de recursos para às áreas 

sociais, pela precarização dos serviços e consequentemente pela perda de 

autonomia profissional devido a ausência de intervenção estatal que proponham 

espaços de trabalho com estabilidade em longo prazo. Desse modo, verifica-se a 

necessidade de uma atuação profissional que objetive alterar a ordem social vigente 

colocando em prática o projeto ético-político da profissão que defende as políticas 

sociais e os direitos adquiridos, a emancipação humana e a erradicação da 

exploração e desigualdade social em defesa da justiça social. 

Dado o contexto da atual conjuntura e a relevância da referida temática, 

torna-se necessário o desenvolvimento de projetos que aprofundem os 

conhecimentos acerca das políticas sociais e a sua relevância, principalmente num 

momento histórico em que elas estão perdendo espaço. Desse modo, aprofundar os 

debates acerca da política social e denunciar os mandos e desmandos do 
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neoliberalismo é de suma importância para construir uma sociedade crítica que lute 

e não se submeta a ordem social de exploração. É válido ressaltar também a 

importância de aprofundar estudos acerca da prática profissional do Serviço Social 

nesse contexto, uma vez que o mundo está em constante mudança e as demandas 

profissionais também requisitam de profissionais atentos a sua realidade e ao 

projeto ético-político para nortear sua intervenção profissional. 

Com base na pesquisa bibliográfica utilizando artigos, revistas, periódicos e 

livros, ficou evidente que há um enorme debate acerca das políticas sociais no 

Estado neoliberal e qual o papel do Serviço Social diante de tais conflitos, desse 

modo, os objetivos propostos no presente estudo foram alcançados. 

Constata-se que o modelo neoliberal ocasionou sérios problemas para a 

sociedade brasileira com sua prática de desmontes nas políticas sociais e a 

desconstrução de direitos sociais básicos e fundamentais inseridos na CF – 88, 

agravando os índices de desigualdade social e a precarização das relações de 

trabalho. Dessa forma, o desafio para o Serviço Social é exercer uma prática 

profissional que objetive transformar a ordem social vigente em defesa de uma nova 

ordem que pratique a justiça social. 
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