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RESUMO 
 
Este trabalho problematiza a condição de inserção da 
assistência social no capitalismo contemporâneo, em contexto 
de crise do capital, que provoca profundas transformações nas 
políticas públicas de modo geral, com fortes implicações na 
assistência social. a crise do capital, que vem assolando os 
países do capitalismo central e periférico, também por aqui 
provocam a agudização dos processos de expropriação social, 
com impacto destruidor dos parcos direitos conquistados 
recentemente. Estas reflexões buscam demonstrar como, 
independentemente das particularidades destes contextos 
diferenciados, as políticas sociais, sobretudo do trabalho e de 
seguridade social, vêm contribuindo para aumento da 
expropriação social.  
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ABSTRACT 
 
This paper discusses the insertion condition of social assistance 
in contemporary capitalism, in the context of the crisis of capital, 
which causes profound changes in public policy in general, with 
strong implications for social assistance. the crisis of capital, 
which has been plaguing the countries of central and peripheral 
capitalism, also here cause exacerbation of social expropriation 
proceedings, with destructive impact of scarce rights won 
recently. These reflections aim to demonstrate how, regardless 
of the characteristics of these different contexts, social policies, 
especially labor and social security, have contributed to 
increasing social expropriation. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho problematiza a condição de inserção da assistência social no 

capitalismo contemporâneo, em contexto de crise do capital, que provoca profundas 

transformações nas políticas públicas de modo geral, com fortes implicações na assistência 

social. Parte-se do reconhecimento que, no período de desenvolvimento e expansão do 

Estado social2 alargado nos países do capitalismo central, a política de assistência social foi 

instituída legalmente como direito social e dever público e passou a integrar a chamada 

seguridade social. Certo, com importantes diferenças entre os países, mas com uma função 

precípua: os direitos da assistência social se somaram a direitos trabalhistas, 

previdenciários, de saúde, e a outras políticas sociais, para assegurar a reprodução 

ampliada do capital (MANDEL, 1982; GOUGH, 1982). 

Desse modo, a assistência social, no âmbito da seguridade social ampliada, 

constituiu um dos pilares da regulação do mercado e importante estratégia de apropriação 

do fundo público com diferentes implicações: na manutenção do quase “pleno emprego”; no 

aumento do consumo, sobretudo daqueles que não conseguiam se inserir no mercado de 

trabalho (em decorrência da idade, desemprego, doença) por meio de prestações 

monetárias, ditas de substituição ou complementação de renda (aposentadorias, pensões, 

auxílios e programas de renda mínima); na garantia de condições de vida dos chamados 

“segmentos” sem condições de trabalhar. Poder-se-ia citar aqui muitos serviços e benefícios 

assistenciais implementados nesse contexto com característica de assumir o lugar de direito 

complementar no conjunto da proteção social, cujo pilar central era o trabalho, os direitos 

trabalhistas, a saúde, a previdência e a educação (BOSCHETTI, 2012). O que se quer 

enfatizar, é que a assistência social, no contexto específico do Estado social capitalista 

ampliado, participou ativamente no processo de reprodução ampliada da força de trabalho 

na condição de política subsidiária nos regimes de proteção social, atuando para 

universalizar, ou processar a universalização ao acesso a bens e serviços, cuja primazia era 

o direito ao trabalho. 

O ambiente de crise do capital (MÉSZÀROS 2009; CHESNAIS, 2012; MANDEL, 

1990) evidencia os limites desse Estado social capitalista e as sucessivas contrarreformas 

realizadas - de caráter neoliberal - adotadas desde a década de 1970, apesar das 

especificidades nacionais, tiveram como ponto comum em todos os países capitalistas a 

transferência dos custos da crise para a classe trabalhadora, por meio da redução dos 

direitos, da incitação às atividades e trabalhos sem direitos, do aumento do desemprego, da 
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ampliação das contribuições sociais trabalhistas e dos impostos indiretos, de natureza 

regressiva, o que significa um bárbaro processo de expropriação social, nos termos 

apontados por FONTES (2010) ou de expoliação, nos termos de HARVEY (2004). 

Nos países do capitalismo periférico, como é o caso do Brasil, a assistência social 

também foi reconhecida recentemente como direito social e dever estatal, e inserida no 

escopo da seguridade social, na Constituição Federal de 1988. Ainda que o Brasil não tenha 

ampliado e muito menos universalizado a seguridade social, a assistência social passou a 

assumir funções bastante similares àquelas do capitalismo central indicadas anteriormente. 

Também passou a absorver uma parcela significativa do fundo público, como será 

demonstrado adiante, a fim de participar como importante estratégia de reprodução 

ampliada do capital, seja em sua função de manutenção da força de trabalho por meio de 

programas de transferência de renda, seja por meio de estímulo ao consumo e à prestação 

de serviços e equipamentos públicos. Desse modo, a crise do capital, que vem assolando os 

países do capitalismo central e periférico, também por aqui provocam a agudização dos 

processos de expropriação social, com impacto destruidor dos parcos direitos conquistados 

recentemente. Estas reflexões buscam demonstrar como, independentemente das 

particularidades destes contextos diferenciados, as políticas sociais, sobretudo do trabalho e 

de seguridade social, vêm contribuindo para aumento da expropriação social por meio de 

dois processos absolutamente interdependentes, abordados a seguir. 

 

1. PRIVATIZAÇÃO E REDUÇÃO DA PREVIDÊNCIA E DA SAÚDE PÚBLICAS  

Todos os países, de norte ao sul do Globo, sem exceção, sob orientação do Banco 

Mundial, instituíram contrarreformas que reduziram os sistemas públicos de aposentadoria e 

de estímulo aos sistemas privados complementares. Os direitos sociais como 

aposentadorias, pensões e saúde são acusados de serem os “vilões” que impedem a 

superação da crise estrutural do capital. De “motores” do crescimento, as políticas sociais 

passam a ser vistas como “freios” do crescimento econômico e se sucedem as críticas ao 

peso do Estado social, das despesas crescentes e das “generosas” prestações sociais; 

As “contrarreformas” da seguridade social seguem três direções essenciais.  A 

primeira caracteriza-se pela redução dos sistemas públicos de previdência social por meio 

de diversas “mudanças técnicas” que não são assumidas como privatização: aumento da 

idade mínima exigida para aposentadoria, ampliação do tempo de contribuição, 

estabelecimento de teto máximo para as aposentadorias públicas, diminuição dos 

montantes das aposentadorias e pensões, alinhamento da idade exigida para homens e 

mulheres, introdução de novas formas de financiamento por impostos mais regressivos e 
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que oneram substancialmente a classe trabalhadora e desenvolvimento de sistemas de 

aposentadorias complementares públicas obrigatórios individuais ou profissionais (fundos de 

pensão fechados) financiados por capitalização. A segunda direção é a instituição de 

estímulo fiscal e normatizações estatais que possibilitaram a criação e forte 

desenvolvimento de sistemas privados de poupança individual (fundos de pensão abertos) 

não obrigatórios, com ou sem subvenção do Estado. A terceira é a redução do 

financiamento aos sistemas públicos de saúde e a instauração de sistemas de saúde 

públicos diferenciados em quantidade e qualidade: sistemas públicos mais restritos, com 

serviços de menor qualidade, financiados por impostos para os pobres sem emprego e 

manutenção de serviços de saúde contributivos públicos para trabalhadores inseridos no 

mercado de trabalho.  

Estas tendências provocam a redução dos sistemas públicos e expansão dos 

sistemas privados de saúde e previdência e agudizam a expropriação social, sobretudo por 

dois mecanismos: a) ao restringir o uso do fundo público para as políticas sociais 

privatizadas ou minimizadas, deslocam o fundo público, resultado da riqueza socialmente 

produzida, para a acumulação, por meio de subvenções aos fundos de pensões públicos e 

privados, que já constituem as principais agências de financeirização, e também para os 

planos privados de saúde; b) aos restringir os direitos sociais, obrigam a classe trabalhadora 

a dispender parte de seu salário com a compra de bens e serviços no mercado. 

    

2. REDUÇÃO DO TRABALHO, POLÍTICAS DE ATIVAÇÃO E EXPANSÃO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

O aumento do desemprego de longa duração, o aumento de empregos temporários, 

a institucionalização da flexibilização e precarização do trabalho, baseada na redução do 

custo do trabalho e forte redução da massa das horas trabalhadas constituem as principais 

expressões da redução do trabalho com direitos, resguardadas sempre as particularidades 

da organização do trabalho nos países do capitalismo central e periférico. A redução de 

direitos trabalhistas é uma resposta da ofensiva burguesa à crise do capital em sua busca 

incessante por superlucros. Cresce e ganha força, mesmo entre a classe trabalhadora, a 

retórica da aceitação de qualquer negociação para manter o emprego, mesmo que isso 

signifique perder direitos. As políticas de ativação de trabalho seguem esta lógica: incitar o 

trabalhador a aceitar qualquer tipo de trabalho.  

Os exemplos das perversas medidas de ativação do trabalho, seja nos países do 

capitalismo central ou periférico, são infindáveis: multiplicação de fórmulas de licenças para 

assalariados empregados, com redução do salário, como mecanismo para empregar maior 
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número de pessoas; estímulo a empregos “atípicos” em relação aos contratos de trabalho 

regulares (menor tempo, menos salário, menos direitos); restrição das condições de 

indenização e reforço à obrigação de participar nos dispositivos de ativação; introdução de 

exigências e contrapartidas (antes inexistentes) para as prestações de seguro-desemprego 

e de assistência social; aumento das restrições para acesso às prestações de seguro 

desemprego e invalidez, como forma a forçar a permanência no emprego, ainda que de 

forma precarizada; forte redução dos valores das prestações sociais, para ficarem bem 

abaixo do menor salário; aumento na distância entre os valores das prestações assistenciais 

e os rendimentos do trabalho; favorecimento da permanência nos empregos de baixa 

remuneração para auxiliar no consumo e aquecer a economia; subvenção às empresas com 

a assunção total das cotizações de seguro desemprego pelo governo; substituição de 

prestações de seguro desemprego contributivas para desempregados de longa duração por 

programas de renda mínima assistencial; instituição de obrigatoriedade de trabalhar para os 

beneficiários dos programas de renda mínima para os aptos ao trabalho, sob pena de perder 

o benefício; instituição de mecanismos de forte acompanhamento/controle personalizado 

dos beneficiários. 

Estas medidas que integram as políticas de ativação ao trabalho se traduzem em 

duas grandes orientações: a primeira consiste em estabelecer subsídios fiscais e sociais 

para tornar o trabalho mais rentável ou lucrativo para as empresas e a segunda se traduz na 

exigência de realização de atividades em contrapartida às prestações assistenciais e de 

seguro-desemprego.  

As políticas de ativação para o trabalho instauram o que Boschetti (2003) chamou de 

paradoxo da dialética de atração e rejeição entre trabalho e assistência social. As políticas 

de ativação, mediadas pela assistência social, reforçam a primazia do trabalho a qualquer 

custo, sem direitos e estabelecem uma relação mais direta e condicional entre assistência e 

trabalho. Contraditoriamente, estimulam o trabalho precário e o aumento da assistência 

social, ao mesmo tempo em que fortalecem a velha dicotomia, segundo a qual os “pobres 

aptos ao trabalho” devem se submeter a qualquer tipo de atividade laboral para ter o direito 

de receber um benefício monetário assistencial.  

Assim, a assistência social, no contexto da crise do capital e de redução do Estado 

social participa ainda mais ativamente do processo de reprodução ampliada da força de 

trabalho, não mais na condição de política subsidiária nos regimes de proteção social, mas 

na condição de política central de garantia de renda mínima necessária ao consumo e à 

reprodução da força de trabalho. Ao invés de processar ou provocar a universalização do 

acesso a bens e serviços públicos, se avoluma na prestação de benefícios assistenciais 
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ínfimos enquanto se reduzem os investimentos nas demais políticas sociais. Esta é uma 

tendência inegável do capitalismo contemporâneo.  

 

3. PARADOXOS DA PARTICULARIDADE BRASILEIRA E TENSÕES NO 

TRABALHO DE ASSISTENTES SOCIAIS  

Já é bastante conhecido o processo de desmonte da seguridade social instituída 

pela Constituição Federal de 1988. O paradoxo deste processo é que na história das 

políticas sociais brasileiras, a assistência social só foi reconhecida tardiamente como direito 

social e dever público em contexto mundial de derruição do Estado social e da seguridade 

social sustentada no direito ao trabalho. Ou seja, a assistência social passa a integrar 

formalmente a seguridade social brasileira quando esta já sofre aceleradamente os dois 

processos de expropriação sinalizados anteriormente: redução e privatização da saúde e da 

previdência social e redução dos direitos trabalhistas e intensificação das políticas de 

ativação do trabalho.  

Vale registrar que, no âmbito dos direitos, esse desmonte da seguridade social 

ocorre pelo abandono da universalização e acelerado processo contrarreformista que 

favorece sua privatização. No âmbito do controle democrático, o desmonte se fortalece pela 

institucionalização dos Conselhos e esvaziamento das lutas sociais. No âmbito do 

financiamento, ocorre pela sua natureza insuficiente e perversa, porque regressiva. Nesse 

processo, a assistência social brasileira vive uma contradição que parece ser insolúvel: 

constituir-se minimamente como política pública, direito social e dever estatal exatamente no 

momento em que é chamada e capturada insidiosamente pelo capital para atuar fortemente 

no processo de expropriação social e acumulação do capital. A questão central que se 

coloca hoje é: como garantir o direito à assistência social como mediação necessária para o 

acesso a bens e serviços públicos, sem que sua expansão seja o principal mecanismo de 

reprodução ampliada do capital pela agudização da expropriação social?         

Diante destas reflexões, e tendo em vista os processos sociais como fenômenos 

contraditórios e dialéticos, que se compreendidos na sua totalidade, e explorados nas suas 

contradições, podem favorecer as lutas sociais e constituir importantes mediações para 

favorecer a classe trabalhadora e impor limites ao capital, cabe refletir sobre as tensões e 

desafios aos assistentes sociais neste contexto. O trabalho de assistentes sociais na Política 

de Assistência Social deve ser considerado em três dimensões, absolutamente 

interdependentes que constituem os processos de trabalho.  

A primeira dimensão se refere aos meios e instrumentos de trabalho, ou em outras 

palavras, devemos considerar quais são as condições de trabalho que os profissionais 
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dispõem para exercitar suas atividades, e o que estas condições lhe asseguram em termos 

de relações de trabalho e direitos. Não existe uma pesquisa nacional detalhada e nem 

dados específicos sobre o mercado de trabalho em geral, e nem sobre as condições 

específicas de trabalho de assistentes sociais no SUAS. Mas, pode-se sinalizar algumas 

tendências verificadas em estudos pontuais, ou em manifestações sistemáticas dos 

profissionais em eventos, como:  

 Imensa desigualdade ou disparidade salarial entre esferas de governo: federal, 

estadual e municipal, sedo que as piores condições estão nos executivos municipais 

(em especial as cidades de pequeno porte) que concentra o maior número de 

trabalhadores do SUAS; 

 Reduzidos salários, o que obriga muitos profissionais a duplos ou triplos contratos de 

trabalho; 

 Condições de trabalho precarizadas ou total falta de condições técnicas, como 

inexistência de espaço físico exclusivo, ausência de equipamentos para guarda de 

material, ou de equipamentos para realização do trabalho, a exemplo de carros para 

visitas domiciliares, computadores com internet, material específico e especializado 

nos CRAS e CREAS; 

 Intensificação das rotinas de trabalho, em decorrência do aumento das demandas e 

incompatibilidade com o quadro de trabalhadores; 

 Desconhecimento, desvalorização ou desqualificação profissional, o que provoca 

demandas de trabalho estranhas às competências e atribuições profissionais; 

 Desregulamentação dos direitos, endurecimento dos processos de trabalho e 

fragmentação das tarefas, o que leva a um processo de diluição das particularidades 

e especificidades profissionais: o assistente social é chamado a fazer tudo e 

qualquer coisa, o que dificulta, inclusive, o trabalho interdisciplinar; 

 Crescimento do mercado de trabalho, que vem absorvendo profissionais formados 

de maneira aligeirada e superficial, o que rebaixa e desqualifica a intervenção; 

Embora não se tenha dados específicos dos assistentes sociais, os dados 

disponibilizados pela Munic (2009 e 2012) mostram que, apesar do acréscimo de 

trabalhadores no período, a tendências é de agudização da precarização dos 

vínculos empregatício: “Nota-se que a proporção de pessoas ocupadas na 

administração municipal na área de assistência social no País, durante o período 

2009/2012, apresentou um acréscimo de 41,9%. Com relação ao vínculo 

empregatício, percebe-se que não ocorreram alterações na composição do quadro 

no período: os estatutários eram os de maior número, seguidos pelos sem vínculo 
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permanente, os somente comissionados, os celetistas e os estagiários. O maior 

crescimento foi entre os estagiários com um aumento de 106,9%, depois os com sem 

vínculo permanente com um crescimento de 54,7%, seguidos pelos celetistas com 

52,5%” (MUNIC, 2012, p. 113). Os dados divulgados pelo Censo SUAS (2012) que 

permitem a comparação com o ano de 2005 revelam ainda mais o aumento da 

precarização, pois o percentual de estatutários caiu de 48,8% em 2005 para 35,8% 

em 2012; os celetistas pouco variaram, de 12,8% para 12,9%; e os sem vínculo 

empregatícios subiram de 38,3% para 51,3%3. 

 Quanto ao perfil dos gestores municipais, a Munic 2012 (p. 109-111) informa que 

estes são: “902 (16,2%) do sexo masculino e 4.656 (83,3%) do sexo feminino, em 

ambos os sexos a faixa etária predominante era os com mais de 41 a 60 anos”. Entre 

as gestoras, ainda predomina o primeiro damismo em 26,1%, já que 1.216 gestoras 

são primeiras-damas, ou seja, 26,1%. Em relação à escolaridade dos gestores, o 

documento não permite identificar em detalhe sua distribuição, mas informa que 

“grande parte dos gestores possuíam o ensino superior completo ou pós-graduação, 

tanto em 2005 como em 2009 e 2012, perfazendo os percentuais de 52,1%, 58,9% e 

66,4%”.  

 

Pode-se considerar que as condições de trabalho, portanto, não asseguram os 

meios e instrumentos para que o trabalho possa ser realizado com profissionalismo e 

inventividade, orientado por uma perspectiva ética e técnica de ampliação dos direitos. 

A segunda dimensão que precisa ser considera para entender o trabalho de 

assistentes sociais no SUAS é a própria natureza do trabalho, ou seja, compreender o que 

se faz na Política de Assistência Social. Os dados divulgados pelo Censo 2012, sobre os 

serviços e atividades realizados nos CRAS, CREAS e gestão municipal (o documento 

apresenta as informações separadamente), revelam que o SUAS ainda está entre a 

originalidade e o conservadorismo (BOSCHETTI, 2003). Possui originalidade em sua 

concepção como sistema único e descentralizado, mas mantém o conservadorismo porque 

os serviços que predominam na maioria dos municípios, apesar da mudança de 

nomenclatura e da tipificação, correspondem às ações que conformam o universo da 

assistência social desde os idos tempos da extinta LBA. Embora o PAIF esteja em 100% 

dos municípios, visto ser uma exigência para recebimento de recursos do SUAS, os serviços 

                                                           
3
 Os dados do Censo SUAS 2012 estão disponíveis em 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/muse/censo2012/index.html, e os dados da Munic 
estão em ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2012/munic2012.pdf Observe-se que os percentuais do Censo 
são diferentes daqueles da Munic. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/muse/censo2012/index.html
ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2012/munic2012.pdf
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que o estruturam não seguem esta mesma proporção: os SCFV4 para idosos estão em 

78,3% do municípios; os SCFV para jovens e adolescentes (15-17 anos) estão em 69,5% 

dos municípios; os SCFV para crianças e adolescentes (6-15 anos) estão em 68,7% dos 

municípios; e os SCFV para crianças de até 6 anos estão em 46% dos municípios. Ainda no 

âmbito dos CRAS, os benefícios eventuais, direitos previstos na LOAS, se desdobram em 

auxílio funeral em 36,3% dos municípios e auxílio natalidade em 28,3% dos municípios. No 

âmbito dos CREAS, as unidades de acolhimento estão em apenas 27,3% dos municípios 

(1.517), enquanto a maioria (4.048 ou 72,7%) não dispõe de unidades de acolhimento. 

Vemos, portanto, que ainda há muito a avançar na estruturação de serviços inovadores, 

conectados com a condição de pobreza, violência e dificuldade de acesso a bens e serviços 

públicos. 

Em relação especificamente às atividades realizadas pelos profissionais, nem o Censo 

2012 e nem a Munic 2012 detalham esta informação, mas com base nos debates ocorridos 

no Seminário Nacional “O Trabalho do/a Assistentes Sociais no SUAS”, organizado pelo 

CFESS em 2008 e, em estudos como o de Silva (2012), pode-se afirmar que ainda 

predominam aquelas tradicionalmente realizadas em forma de abordagens individuais, 

grupais ou familiares, a exemplo de visitas domiciliares e atendimento sociofamiliar. As 

atividades “novas” constituem atuação no Cadastramento Socioeconomico/Cadúnico e a 

Provisão de Benefícios Eventuais, sendo que a primeira vem ocupando a maior parte da 

jornada de trabalho dos profissionais, para garantir o acesso ao Bolsa Família. Aliás, pode-

se afirmar que o Cadúnico e o controle das condicionalidades do Bolsa Família estão 

fagocitando o SUAS e impedindo os profissionais de realizarem atividades e trabalhos mais 

profissionalmente criativos e socialmente conseqüentes, conforme problematizado pelo 

CFESS (2011).  

 Quanto à terceira dimensão, que se refere à intensionalidade do trabalho, ou aos seus 

objetivos, é preciso perguntar: o que querem os/as assistentes sociais com seu trabalho na 

política de assistência social? Por que fazem determinada atividade em detrimento de 

outras?  

Aqui, é preciso avançar em algumas delimitações fundamentais:  

1. A primeira é que Serviço Social não é assistência social, ou seja, não se pode e 

nem se deve confundir a profissão e o Projeto Ético Político Profissional com a 

assistência social, e nem com a política de assistência implementada por nenhum 

governo. Isso indica uma pista para a intencionalidade do trabalho profissional 

alinhado com o Projeto Ético Político Profissional: exercer as atribuições e 

                                                           
4
 SCFV: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
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competências profissionais com a intencionalidade de ampliar direitos, assegurar 

acesso a bens e serviços públicos de qualidade, e fazer da intervenção na 

assistência social um espaço de mediação para a luta pela igualdade de 

condições. O que se afirma aqui é que o trabalho de assistentes sociais na Política 

de Assistência Social não pode se confundir, se balizar ou se submeter às normas 

e regras institucionais e/ou dos programas governamentais. Ao contrário, são as 

atribuições e competências dos/as assistentes sociais que devem dar direção e 

intenção aos Programas e Serviços; 

2. A assistência social é e deve ser defendida como uma política de seguridade 

social. Ela pode e deve compor um sistema de proteção social, mas não deve ser 

confundida com a proteção social em si mesma e nem deve ser defendida como a 

política por excelência de enfrentamento da miséria e da desigualdade social. Não 

se pode ficar indiferente diante dos dados orçamentários, que revelam que 

enquanto o orçamento da Assistência Social cresceu 306,43% entre 2003 e 2012, 

a previdência cresceu somente 58,1% e a saúde apenas 66,46%. Também não se 

pode deixar de avaliar o que significa a participação da assistência social ter 

crescido 5,52% no orçamento da seguridade social neste mesmo período, 

enquanto a previdência decresceu 4,71$ e a saúde decresceu 0,2%. É preciso 

enfrentar o debate sobre o que significa o crescimento dos recursos dos serviços 

socioassistenciais entre 2002 e 2010 (de R$ 1.949 bilhão para R$ 3.591 bilhões, ou 

seja, crescimento de 84,25%) ao mesmo tempo em que ocorre sua redução na 

participação no total dos recursos do FNAS: de 16,68% em 2002, para 8,83%, em 

2010. Em 2013, os recursos do FNAS destinados para benefícios monetários (não 

inclui Bolsa Família) corresponderam a 91.86%, enquanto os recursos para os 

serviços socioassistenciais e gestão do SUAS corresponderam somente  a 8.14% 

(ANFIP, 2012). Esse movimento real que concretiza a Política de Assistência 

Social expressa aquele processo de agudização da expropriação social, com 

restrição da previdência e saúde e ampliação dos benefícios monetários 

necessários à reprodução da força de trabalho e que possuem um papel 

fundamental na garantia do consumo. 

 

Os/as assistentes sociais que atuam na Política de Assistência Social estão 

estrategicamente situados no espaço em que se concretizam as mais perversas expressões 

da questão social e a destituição e expropriação das mais elementares condições de 

reprodução da vida. Explorar essas contradições para se insurgir contra elas coletivamente, 
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em aliança com a classe trabalhadora, deveria ser sua intencionalidade. O trabalho 

cotidiano para garantir acesso aos direitos sociais, econômicos e políticos não pode se 

pautar na perspectiva de integração social, e nem de garantia de patamares mínimos. A 

Assistência Social deve e pode ser espaço de acesso aos bens e serviços com objetivo de 

construir forças políticas organizadas de resistência à barbárie capitalista. Não deve se 

contentar e nem se restringir à prestação de serviços socioassistenciais. Deve potencializar 

o acesso aos bens e serviços como espaço de mobilização para fortalecer a luta social pela 

emancipação humana.  
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