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RESUMO 
 
Sob o viés da perspectiva crítico-dialética, este artigo objetiva 
assinalar o cenário mais recente da política social da 
previdência. Nas duas últimas décadas, em particular, os 
rebatimentos neoliberais nessa política são deliberadamente 
expressivos, assumido nuances que demandam, também por 
parte do meio acadêmico, uma análise concreta de uma 
situação real. Com atenção aos episódios históricos, 
dialeticamente articulados, apresentamos sucintamente a 
trajetória da política previdenciária brasileira para, em seguida, 
relacioná-la ao processo de contrarreforma do Estado. 
Apontamos, ainda, as inflexões de tais ajustes no projeto ético-
político do Serviço Social brasileiro, sobretudo, na dimensão do 
exercício profissional. 

 
Palavras-chave: Política social da previdência. Neoliberalismo. 
Serviço Social. 
 
ABSTRACT 
 
Under the bias of the critical-dialectical perspective, this article 
aims to highlight the latest scenario of social welfare policy. In 
the last two decades, in particular, the repercussions neoliberal 
politics are deliberately expressive, taking over nuances that 
require as well by the academic community a concrete analysis 
of a real situation. With attention to historical episodes 
dialectically articulated, we succinctly present the trajectory of 
the Brazilian social security policy and then relate it to process 
against state reform. We also point out the inflections of such 
adjustments in the ethical-political project of the Brazilian Social 
Work, especially in the dimension of professional practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Este artigo resulta do acúmulo obtido na disciplina Política Social da Previdência, 

ofertada pelo curso de Serviço Social na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

No transcurso da disciplina, sob a direção da matriz teórico-metodológica oriunda 

das formulações marxianas, as discussões permearam o terreno histórico em que emerge e 

se desenvolve a previdência social brasileira, observando a centralidade da luta de classes 

e as particularidades da formação sociohistórica brasileira. 

 Neste texto, nosso objetivo consiste em articular uma exposição entre as 

contrarreformas neoliberais verificadas na política previdenciária e suas implicações ao 

Serviço Social brasileiro, hegemonizado por um projeto profissional de raízes fincadas na 

defesa dos direitos do conjunto dos trabalhadores e normatizado pelo Código de Ética 

Profissional de 1993, pelas Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e pela Lei 8.662/1993, que regulamenta a profissão. 

 Para tanto, sintetizamos inicialmente a trajetória histórica da previdência social no 

Brasil, anotando as determinações histórico-concretas de naturezas estrutural e conjuntural, 

contemplando a correlação entre Estado e sociedade civil, concebida aqui em termos 

gramscianos6. 

 A seguir, apresentamos as características do atual estágio do desenvolvimento 

capitalista que, a partir da crise que eclode nos anos 1970, programa respostas, a exemplo 

do neoliberalismo, que atingem diretamente a grande massa de assalariados e 

desempregados. Com clareza de tais implicações, consideramos a particularidade de tais 

respostas na inserção do Serviço Social na política da previdência social, sinalizando as 

principais dificuldades e, em conformidade com a tradição marxista, as contradições e 

mediações impressas ao fazer profissional nesse espaço sócio-ocupacional. 

 Por último, relatamos os elementos que mais chamaram nossa atenção durante o 

debate com assistentes sociais da previdência realizado pela disciplina, que proporcionou, 

do ponto de vista das sucessivas aproximações ao real, elementos mais concretos 

presentes neste texto. 

  

 

                                                           
6
 Cf. SIMIONATO, Ivete. O social e o político no pensamento de Gramsci. Disponível em: 

<http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv41.htm>. Acesso em 16 jan. 2015. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 ELEMENTOS HISTÓRICOS DA POLÍTICA SOCIAL DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL: 

particularidades e contradições nos marcos da luta de classes 

 

O processo de assalariamento da força de trabalho no Brasil ocorre 

concomitantemente à expansão industrial que assolou o país a partir de 1920, década 

marcada pela crise do pacto oligárquico centrado no modelo agrário-exportador. Nesse 

lastro temporal, a classe trabalhadora brasileira encontrava-se estruturada em categorias 

especificas que atuavam nas principais metrópoles.   

Como sublinha Silva (2012, p.226) 

Nesse contexto de formação do mercado de trabalho do século XIX até o segundo 

decênio do século XX, o trabalho assalariado concentrava-se em algumas 

categorias básicas como ferroviários, portuários, marítimos, operários da indústria 

leve e serviços públicos, atuando, sobretudo nas cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

 

 Composta por ex - escravo e por imigrantes, a recém-formada massa de 

assalariados do país caminhava a passos lentos no que tange a garantia dos direitos 

trabalhistas. A herança colonial, subsidiada nos aspectos mais arcaicos da cultura 

escravista, coronelista, patriarcalista, fora decisiva a essa conformação inscrita na dinâmica 

do desenvolvimento desigual e combinado, própria de nossa inserção subalterna na divisão 

internacional do trabalho.  

 A modernização do Brasil era uma necessidade dos setores dominantes do país. 

Proclamavam o desenvolvimento industrial no intuito de crescer e fortalecer o mercado 

interno, ainda que de modo controverso. Assim, o “fim” da escravidão e do período colonial 

não significou ruptura com os aspectos agrários que alicerçavam o país. Ao fim e ao cabo, a 

modernização conservadora (FERNANDES, 2006) não abriu mão das características 

tradicionais do modelo agrário.  

 Desde então, dado que os capitalistas não se importam com a duração de vida do 

capital variável (MARX, 1988), as condições de trabalho são presididas pela marca da 

precariedade. Havia um grande contingente populacional que sequer conseguia acessar o 

mercado formal de trabalho, somado à ausência de legislações que garantissem, 

efetivamente, direitos sociais da classe trabalhadora. Desta forma, não tardou para que os 
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trabalhadores (as) se organizassem e fossem a luta por condições dignas de vida e de 

trabalho, afinal, a “questão social” – entendida à luz da tradição marxista – exige, 

necessariamente, que as forças do trabalho insiram suas pautas e necessidades na agenda 

política da luta de classes. 

 Silva (2012) destaca que na década de 1920 os ganhos para os trabalhadores foram 

limitados, com avanços em alguns programas públicos, a exemplo do Programa de 

Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha. A organização dos trabalhadores 

se dava através de categorias especificas e tinham como auxilio os diversos segmentos 

religiosos da Igreja Católica.  

 A concessão de direitos sociais está articulada a forte pressão dos trabalhadores. O 

campo previdenciário, que incidia sobre a instituição de aposentadorias e pensões foi uma 

das pautas principais das primeiras mobilizações e greves realizadas pelos trabalhadores, 

com destaque para os movimentos grevistas dos anos de 1917 e 1919.  

 Assim, em 1923, foi decretada a Lei de n° 4.682, de 24 de Janeiro. Conhecida como 

Lei Elói Chaves, esta lei constitui-se como marco histórico para o setor previdenciário, por 

ser pioneira na instituição e criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), que 

beneficiou categorias especificas da classe trabalhadora. O período consistia em intensas 

mobilizações populares, como as greves, que exigiam a adoção de um sistema de proteção 

social já existente em outros países, e o Movimento Tenentista. É neste contexto que se deu 

as primeiras iniciativas do que se constituiria futuramente como a Previdência Social 

brasileira. 

 

Dessa forma, é possível afirmar que a Lei Elói Chaves e suas variações posteriores, 

instituídas em um contexto de luta da classe trabalhadora em reação as precárias 

condições de vida e de trabalho, além de constituir um incentivo ao emprego, 

destinaram-se a cumprir a função de conter os conflitos sociais, que se avolumavam 

nos anos que antecederam e na década de 1920. (SILVA, 2012, p. 234).  

 

 Nos anos que seguiram, o processo de industrialização e urbanização se tornou mais 

expressivo no desenvolvimento capitalista brasileiro. As disputas de forças divergentes 

proporcionavam tanto avanços, no que tange os direitos trabalhistas, quanto o 

desenvolvimento de mecanismos de regulação social, que acabavam por prever direitos que 

atendiam as demandas postas pela classe trabalhadora de forma inconclusa e seletiva.  

 Nos anos de 1930, no governo de Getúlio Vargas, foi criado os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs). Com a criação dos Institutos, o governo conseguia 
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manter sob seu controle a concessão e as arrecadações das poupanças que resultavam nas 

aposentadorias e pensões. As CAPs não deixaram de existir e em 1945 foi criado o Instituto 

de Serviço Sociais do Brasil, com o objetivo de unificar os programas previdenciários. Dessa 

maneira, as CAPs e os IAPs passaram a ser geridos pelo Instituto de Serviço Social, 

administrado pelo Estado.  

 O governo de Getúlio Vargas trouxe avanços aos direitos trabalhistas. Contudo, as 

concessões desses direitos estavam atreladas ao plano de tornar seu governo cada vez 

mais arraigado na plataforma populista. Nesse contexto, assistimos a expansão das 

políticas sociais, que foram utilizadas como forma de conter a sociedade civil, bem como 

adquirir legitimidade para manutenção do regime. Situado na passagem do capitalismo para 

a fase monopolista, o Serviço Social passa a se legitimar diante da dimensão que as 

expressões da questão social vêm ganhando espaço, sendo o Estado cobrado por uma 

“solução” efetiva diante da insatisfação da classe trabalhadora. Ao ver a sua ordem 

ameaçada, é estabelecida a criação de políticas sociais, vistas como benesses a classe 

trabalhadora, bem como uma forma de controlar o movimento dessa classe, fortalecendo 

ainda mais as bases que sustentam o sistema capitalista.   

 Entre os anos de 1950 a 1960 o país vivenciava momentos de efervescência política. 

No que tange a construção da Política de Previdência Social, dois grandes Congressos 

foram realizados nos anos de 1950, a partir da necessidade de discutir os rumos da 

previdência brasileira. Ainda no final do governo Juscelino Kubitschek aprova a Lei Orgânica 

da Previdência Social (LOPS), de n. 3.807, em 26 de agosto de 1960.    

 A LOPS garantia assistência à saúde, a aposentadoria por tempo de serviço, 

aposentadoria especial, etc. Algumas reivindicações foram incorporadas, contudo a 

previdência brasileira continuou atendendo, apenas, segmentos específicos, deixando 

milhares de trabalhadores, a exemplo da categoria das domesticas, dos rurais e dos 

autônomos, desassistidos.  

 A chegada dos anos 1960 trouxe ao Brasil problemas sociais, políticos e econômicos 

que tinham proporções continentais. O mundo vivenciava fortes expectativas com relação à 

perspectiva socialista, o governo Goulart foi marcado por pressão popular, pelas reformas 

de base, além da aproximação com outros países que mantinham dialogo sob a ótica 

de uma nova formação societária.    

 Em 1964 foi instaurada a Ditadura Militar brasileira que cerceava o direito a 

livre expressão de voto, de fala e de organização política. Este período englobou as 
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mais diversas dimensões da totalidade social, envolveram os aspectos culturais, 

políticos, econômicos e educacionais do povo brasileiro. 

 Neste período, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 21 de 

Novembro de 1966. O INPS foi mais uma tentativa do governo de unificar e padronizar os 

direitos previdenciários. Ainda neste período foi instituído o Plano Básico da Previdência 

Social, que englobava, pela primeira vez na história, os trabalhadores rurais na previdência 

brasileira.  

 As forças que capitaneavam a Ditadura Militar investiram nas políticas sociais e por 

isso ampliaram o campo de acesso previdenciário, todas as concessões de direitos que 

foram concedidos faziam parte do plano de controle político do Estado ditatorial sobre a 

sociedade civil.   

    A partir dos anos de 1970, a ditadura militar brasileira começou a apresentar sinais 

de falência. A crise internacional rebateu, diretamente, no período ditatorial. Além disso, os 

movimentos sociais estavam cada vez mais articulados e lutando pela reabertura 

democrática. O bolo havia “crescido”, porém a velha “promessa”, de que seria feito a 

distribuição da riqueza social, não havia sido cumprida. O “chão histórico” não permitia mais 

o nascimento dos frutos deste regime, assim, foi decretado à crise do sistema ditatorial 

brasileiro.   

 Os movimentos sociais estavam cada vez mais organizados, os segmentos sociais 

estavam organizados e clamavam pela reabertura democrática do país, por condições mais 

dignas de sobrevivências e por um Brasil com menos desigualdades sociais. Em 1988, a 

partir das lutas oriundas da correlação de forças entre Estado e classes subalternas, foi 

sancionado a Constituição Federal, conhecida como “Constituição Cidadã”, por contemplar 

reivindicações feitas pela sociedade civil.  

 A Constituição Federal foi fruto de um intenso processo de organização política da 

classe trabalhadora e das frentes democráticas brasileiras. Noutras palavras, os anos que 

antecederam o projeto de sua construção foram marcados por um período autoritário e 

repressivo, que intensificou a regressão sobre as discussões políticas do país. Baseado na 

perspectiva de seguridade social, a Carta Magna alicerçava-se sobre três políticas sociais: 

Saúde. Assistência e Previdência.  

 No que se refere a nossa discussão, a Previdência Social, mediante a nova 

legislação, foi ampliada, equiparando a diferença histórica que havia entre os 
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trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. O tempo de contribuição foi 

reduzido e o modelo de arrecadação baseava-se no regime de repartição simples.7 

 Nesse sentindo, são explícitos os avanços alcançados com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, sobretudo no que diz respeito à instituição da Seguridade 

Social. Dito isto, é imprescindível situarmos a Seguridade Social no período pós-

promulgação da Carta Magna. É nesse cenário, mais precisamente a partir dos anos 1990, 

que adquire evidencia a política neoliberal, como uma estratégia do capital, a fim de elevar 

seus lucros em detrimento dos gastos com políticas sociais. Para tal, foram utilizados 

argumentos tais como, a impossibilidade de superação da crise vivenciada decorrente de 

altos custos no âmbito social, impossibilidade de hegemonia de um novo projeto societal. 

Utilizando-se da força e da coerção, assim como, imprimindo nas bandeiras de luta da 

classe trabalhadora um sentindo oposto ao defendido originalmente, resultando em um 

transformismo de tais representantes. Sobre isto, Ana Elizabete Mota (2006, p. 04) afirma 

que,  

 
 Estavam, assim, criados os argumentos para o atual governo dar início a uma nova 

ofensiva que, ao tempo em que faz a reforma da previdência social também 

desenvolve iniciativas com o objetivo de reorganizar a política de assistência social e 

imprimir uma racionalidade sistêmica aos programas de saúde. 

 
  

2.2 A PERSISTÊNCIA DA CARTILHA NEOLIBERAL NA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA 

 

É sob a égide da política neoliberal que assistimos ao desmonte paulatino dos 

direitos garantidos constitucionalmente, que iniciados no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso têm sua continuidade com a coalizão capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT), que ascende ao governo central em 2003.  

Nesse sentido, BOSCHETTI (2009 p. 13) explicita que “O princípio de seletividade e 

distributividade é o único que não está sendo derruído, ao contrário, está sendo colocado 

em prática com bastante rigor”. 

                                                           
7
 Apresenta-se como um regime coletivo que permite a proteção estatal para a classe trabalhadora, 

assegurando o financiamento dos serviços de forma rotativa, garantindo o acesso aos direitos 
previdenciários.  
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 Todavia, levando em consideração o fim ao qual se destina o presente trabalho, faz-

se necessário atentarmos para tais inflexões na Política de Previdência Social, 

especificamente.  

 Dessa forma, é sobre a Previdência Social que estão sendo implementadas 

constantes reformas, significando assim perdas significativas de direitos que recaem, 

sobretudo sobre a classe trabalhadora, que para ter acesso aos benefícios cada vez mais 

restritos, são submetidas a prévias contribuições. Fato que exclui de forma considerável 

grande parcela da população ao acesso de tais benefícios. 

Diversas contrarreformas, como a da previdência de 1998, 2002 e 2003, sendo as 

primeiras no Governo Fernando Henrique Cardoso e outra no Governo Lula, 

restringiram direitos, reforçaram a lógica do seguro, reduziram valor de benefícios, 

abriram caminho para a privatização e para a expansão dos planos privados, para 

os fundos de pensão, ampliaram o tempo de trabalho e contribuição para obter a 

aposentadoria (BOSCHETTI e SALVADOR, 2003). 

  

E é seguindo tal tendência de desmonte que recentemente liderada pela então 

Presidente da República Dilma Rousseff que assistimos a mais uma proposta de reforma 

previdenciária, que acabou por restringir ainda mais os benefícios, consequentemente 

agravando a situação da classe trabalhadora.  

 Vale ressaltar, que tais medidas corroboram com o interesse capitalista, na medida 

em que a Previdência consiste em um dos principais alvos de investidas neoliberais, para 

que ancorados no discurso de déficit, seja possível adquirir legitimidade para adesão do 

setor privado na prestação desses serviços, por ser um setor extremamente rentável ao 

capital.  

Ainda sobre isto, BOSCHETTI (2009, p. 15) afirma que:  
 

   Não se pode compreender a seguridade social em sua totalidade sem entender sua 

relação com a política econômica. A redução dos direitos, a restrição dos espaços 

democráticos de controle democrático e as contenções dos recursos têm íntima 

relação com a política econômica, que engole parte significativa do orçamento da 

seguridade social 

. 

É diante desse cenário de hegemonia do capital, que os assistentes sociais estão 

inseridos, lidando com os entraves postos á materialização de ações que corroboram com 

projeto ético político da profissão. Dito isto, faz-se necessário situarmos a prática desses 

profissionais nos espaços ocupacionais, mais precisamente na prestação dos serviços da 

Previdência Social. 
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2.3 A PRÁTICA DO ASSISTENTE SOCIAL FRENTE À POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA 

 

Em um contexto de intenso avanço das medidas neoliberais, a atuação do Assistente 

Social na política previdenciária posiciona-se na contramão pela via dos direitos da classe 

trabalhadora.  

Consoante aos acordos preconizados pelos organismos financeiros, o Brasil passou 

a adotar diretrizes conforme a nossa particularidade histórica: um país dependente e 

periférico, com alto índice da população economicamente ativa fora do mercado formal de 

trabalho, de desigualdade social, de precarização e desregulamentação das relações de 

trabalho e com ataques a organização dos/as trabalhadores/as, o que rebate diretamente na 

atuação dos Assistentes Sociais, sendo estes mobilizados a lutar pela preservação e 

legitimidade da nossa profissão no âmbito previdenciário. 

Dessa forma, o fazer profissional do Assistente Social no âmbito do INSS, é 

permeado pelo desafio constante de redefinir-se e reconstruir seus referenciais, 

colocando-se sempre na direção dos interesses de seus usuários. Tem, portanto, 

sua intervenção voltada para a defesa dos direitos sociais dos usuários e a melhoria 

das condições de vida dessa população, através de seus serviços e recursos, bem 

como pelo exercício de uma ação socioeducativa e emancipatória, defendendo e 

efetivando seus direitos (YAZBEK, 2008, p. 07).  

 

No tempo presente, o Assistente Social tem suas ações profissionais no campo dos 

direitos sociais, dos meios de exercê-los e do estabelecimento conjunto com os beneficiários 

quanto à solução de problemas, tanto na sua relação com a instituição como na dinâmica da 

sociedade, o que deve estar em consonância com o parágrafo 6º do artigo 20 da Lei 

8.742/93 e alterações, no art. 161 do Decreto nº 3.048/99 e na Matriz Teórico-Metodológica 

do Serviço Social da Previdência Social, fundamentadas no art. 88 da Lei nº 8.213/91, que 

define a competência do Serviço Social  

Sendo assim, o Serviço Social passa a atuar junto à classe trabalhadora, a partir de 

um compromisso ético-político com a viabilização de seus direitos, ao oferecer serviços 

específicos, aos usuários que buscam os benefícios previdenciários e assistenciais assim 

como contribui com a consciência de proteção social vinculada ao trabalho. 

O fazer profissional do Serviço Social na instituição implica um movimento adverso, 

que é constituído pelo estatuto legal da própria instituição e pelas conquistas alcançadas 

através da população usuária, que busca atendimento a partir de suas demandas. Neste 
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sentido, esse espaço tem sua especificidade determinada de um lado, objetivamente, pela 

resposta dada historicamente quando de sua inserção nas relações sociais de produção, e 

por outro lado, pelas matrizes teórico-metodológicas que direcionam o seu fazer. Sua 

identidade, a partir disso, define-se pela autonomia técnica explicitada em seu método, 

objeto e objetivos que se concretizam em uma correlação de forças e encaminham o 

conteúdo de sua ação. 

Trazendo tal perspectiva para nossa realidade, podemos exemplificar a atividade 

ministrada na disciplina de Política social da Previdência. A docente utilizou do instrumento 

pedagógico do debate com a presença de duas assistentes sociais da Gerência Executiva 

do INSS de Cabedelo-PB, as quais fizeram uma breve exposição sobre o tema, cujo objetivo 

consistiu em proporcionar aos discentes o conteúdo formativo e informativo sobre as reais 

condições da atuação profissional frente às atuais imposições neoliberais.  

As convidadas expuseram em suas falas que a atuação do Serviço Social na 

Previdência em âmbito nacional configura-se em três linhas de ação, são elas: 1) Ampliação 

e consolidação do acesso a Previdência; 2) Segurança e Saúde do trabalhador e 3) Direito 

das pessoas com deficiência. 

  Como forma de engrandecer o debate, as mesmas utilizaram-se dos exemplos que 

circundam o seu cotidiano. Uma delas foi o caso das Marisqueiras, uma categoria recém-

reconhecida pela previdência, que através de atendimentos, constatou-se que as mesmas 

não estavam conseguindo ter acesso aos direitos devidos a não serem vinculados ao órgão 

da categoria competente que as representam diante do Estado.  Após todo o processo, a 

assistente social interveio, em parceria com as instituições, Instituto Chico Mendes de 

Conservação a Biodiversidade (ICMBio), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST), para viabilizar o direito das Marisqueiras de serem assistidas pela política 

previdenciária.   

  Além do desenvolvimento das três linhas específicas, que direcionam o fazer 

profissional do Assistente Social na Previdência, um Programa Assistencial que demanda 

muito da prática deste profissional é o Benefício de Prestação Continuada (BPC)8. Segundo 

as assistente sociais entrevistas o processo de concessão deste benefício exige um 

envolvimento entre profissional e usuário que dura no mínimo uma hora, ou seja, em um dia 

de trabalho ( seis horas) o profissional do Serviço Social só consegue atender quatro 

usuários (as), levando em consideração o intervalo entre os atendimentos, somado a isto, 

                                                           
8
 O Benefício de Prestação continuada da Assistência Social - BPC foi instituído pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742. 
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temos a falta de profissionais qualificados que possam atuar na política previdenciária. Tal 

fato resulta na sobrecarga do Assistente Social e na precarização do seu trabalho, 

revelando uma prática profissional mecanizada e superficial, que não possibilita a reflexão 

sobre cada caso e sobre a realidade social, política e econômica da concessão dos 

benefícios previdenciários.  

A avaliação do beneficiário passa pelo Assistente Social e Perito Médico, no qual ao 

finalizarem suas intervenções, possuiriam a mesma validade. Porém, na prática, de acordo 

com o que foi relatado no debate, o que prevalece é a superioridade da pericia médica, o 

que desvela, o quanto, ainda, a profissão do Serviço Social enfrenta uma hierarquia, onde 

os seus saberes são subalternizados.  

Destarte, a inserção do Serviço Social na previdência continua sendo, na cena 

contemporânea, um campo de batalhas marcado por contradições de naturezas diversas. 

As tensões intra-institucionais traduzem, por exemplo, a persistência da perspectiva pautada 

no projeto ético-político do Serviço Social brasileiro no campo previdenciário, cuja 

vinculação às necessidades das classes trabalhadora é marca constitutiva. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto foi possível vislumbrar todas as mudanças ocorridas na Política da 

Previdência, desde sua gênese até a atualidade. Iniciando sua evolução num regime privado 

e facultativo característico das associações mutualistas, passando, depois, aos regimes de 

seguros sociais obrigatórios, em que já aparece a intervenção do Estado e, atualmente, 

tentando firmar-se num sistema de seguridade social, com novas luzes e conceitos, a fim de 

aumentar os riscos cobertos, melhorar suas prestações, universalizar sua cobertura e 

transferir ao Estado a responsabilidade global pelo custeio das prestações por intermédio de 

impostos.  

Vale ressaltar que esse processo no qual passou a Previdência Social representou 

avanços, estes resultados de muita luta da classe trabalhadora, mas que vem sendo pouco 

a pouco desconstruídos, dado o déficit organizativo no atual estágio por parte das forças do 

trabalho. A Previdência Social, por ser a política social que detém maior parte do 

financiamento, se constitui como principal alvo dos ajustes neoliberais. Dessa forma, 

percebe-se a subtração dos direitos desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, e de 

forma mais evidente na última reforma previdenciária realizada no segundo mandato da 

atual presidenta da República Federativa do Brasil.  
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Contudo, os rebatimentos desse cenário na atuação do assistente social se 

constituem de forma mais contundente, exigindo do profissional um permanente 

aprofundamento da realidade e de sua própria intervenção, buscando uma análise crítica da 

realidade e de suas transformações societárias manifestadas nas expressões da questão 

social, que incide diretamente na vida e no trabalho dos usuários da previdência. Dessa 

forma, faz-se necessário um comprometimento efetivo dos Assistentes Sociais, bem como 

uma pertinente mobilização da classe para reafirmar a importância sócio-ocupacional do 

Serviço Social na instituição previdenciária.  

Enfim, cabe pontuar que todo o conhecimento exposto nesse trabalho é fruto das 

aulas da disciplina de Política da Previdência Social, que trouxe enorme contribuição para o 

processo ensino-aprendizagem, e que trará rebatimentos para atuação profissional de toda 

a turma, vistas a se tornarem assistentes sociais comprometidos com os interesses da 

classe trabalhadora, em consonância com o Projeto ético Político da profissão. 
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