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SERVIÇO SOCIAL E A POLÍTICA DA PREVIDÊNCIA: desafios da prática profissional na 

ampliação do acesso aos direitos 
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RESUMO 
 
Este trabalho analisa os desafios e possibilidades da prática do 
assistente social no que concerne a perspectiva de ação 
direcionada para a ampliação e consolidação do acesso à 
Previdência Social. Resulta de pesquisa bibliográfica e documental 
além de conter dados primários que teve como fonte os 
depoimentos de assistentes sociais da Gerência Executiva do 
INSS, em João Pessoa/PB. Os depoimentos aqui mencionados 
foram coletados numa atividade acadêmica coletiva desenvolvida 
na UFPB, com vistas em  proporcionar aos discentes um espaço 
de diálogo e aproximação com as condições e desafios do campo 
socio-ocupacional previdenciário. 

 
Palavras-chave: Prática Profissional. Previdência Social. Direitos 
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ABSTRACT 
 
This paper analyzes the challenges and possibilities of practice 
social worker regarding the prospect of action directed to the 
expansion and consolidation of access to Social Security. Results 
of bibliographical and documentary research and contains primary 
data source that had the testimony from social workers of the 
Executive Management of the INSS, in João Pessoa / PB. The 
statements herein were collected on a collective academic activity 
developed in UFPB, with a view to providing students a space for 
dialogue and rapprochement with the conditions and challenges of 
socio-occupational pension field. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

O debate aqui traçado permeia um dinâmico processo histórico marcado por 

avanços e retrocessos. Nos debruçamos sobre os processos históricos que gestaram a 

configuração e consolidação desta política social. Uma tarefa que nos exigiu um esforço de 

análise e compreensão dos determinantes políticos, econômicos e sociais que caracterizam a 

formação da seguridade social brasileira. Para tanto, tomamos como fundamentos teórico 

metodológico a dimensão histórico e crítica do pensamento social que permite a análise das 

políticas sociais e da política de saúde sob o ponto de vista da totalidade. 

 Este trabalho, em especial, resulta das reflexões suscitadas no rico debate que 

contou com as contribuições de duas assistentes sociais que desempenham sua atividade 

profissional no campo da Previdência Social no Estado da Paraíba. A partir dessa experiência, 

de nossas inquietações e das questões lançadas, intentamos expor nossas considerações 

acerca da prática profissional do assistente social inserida na complexidade das relações 

sociais. Além desta breve introdução, o seguinte trabalho consubstancia-se de uma única seção 

dividida em duas subseções e, por fim, um apanhado de nossas considerações. 

Como ponto de partida, haja vista que a prática profissional não está descolada e 

desconexa dos processos que se operam na dinâmica das relações sociais, acreditamos ser 

necessário resgatar elementos fulcrais que, decerto, nos propicia uma base consistente que 

sustenta e norteia nossas reflexões. Assim, a partir do reconhecimento do exercício profissional 

enquanto uma atividade socialmente determinada, que não depende, portanto, das vontades 

individuais dos sujeitos, nosso intuito inicial é situar as “circunstâncias sociais objetivas que 

conferem uma direção social à prática profissional” (IAMAMOTO, CARBALHO, 2009, p. 73). 

Desse modo, apresentamos um breve panorama do desenvolvimento das políticas sociais a 

partir da década de 1970 à contemporaneidade. Desse modo, resgatamos na história 

elementos determinantes com vistas em apreender as tendências contemporâneas que 

imprimem profundas inflexões na realidade social e, portanto, no fazer profissional do Serviço 

Social. 

Sendo assim, realizamos um recorte histórico do desenvolvimento da política social 

demarcada no decurso da década de 1970 explicitando-o, de modo muito breve sem pretensão 

de esgotar esse debate, lançando luz ao presente cenário que condiciona a prática do 

assistente social na política da previdência. A partir desta fugaz contextualização, situamos os 
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desafios e entraves que tensionam o fazer profissional. Diante de um cenário adverso, 

atentamos, também, para a construção de estratégias, mediações e articulações da categoria 

profissional que se mantém na resistência e na defesa em prol dos direitos sociais, junto a 

classe trabalhadora. 

 

 

2.O desenvolvimento das políticas sociais: tendências contemporâneas 

  

 

O debate acerca das políticas sociais envolve um complexo conjunto de 

determinantes, sobretudo, econômicos e políticos que marcam o contexto histórico do processo 

social. Tal contexto sócio-histórico exige, na análise das políticas sociais, uma dupla dimensão: 

de um lado, as condições macroeconômicas e de outro, as transformações societárias em curso 

na realidade social, se tratando mais especificamente da articulação entre estrutura e a 

conjuntura da realidade brasileira. 

O seu surgimento está intimamente relacionado com o desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, a ascensão da luta de classes e da função interventiva e reguladora do 

Estado. Nesse sentido, o Estado2, visto enquanto uma relação social  e portanto permeado pela 

sociedade civil, modificou-se ao longo da história tensionado ora pela ampliação, ora pelo recuo 

e estreitamento dos mecanismos de regulação. Tal movimento, que no bojo das configurações 

sociais particulares ainda assim estabelecem traços gerais comuns, é determinado 

historicamente pela relação entre a luta de classes e a acumulação capitalista. 

Enquanto nos países centrais as políticas sociais se deram de modo mais universal, 

nos quais se consolidou uma sociedade salarial, nos países periféricos se deu de modo 

bastante distinto. No Brasil, a existência de um largo mercado informal de trabalho, de uma forte 

concentração de renda e de terra, o caráter autoritário e antidemocrático da burguesia nacional 

que mina a participação popular na dura disputa pela socialização da esfera política, se 

expressam como características estruturais da formação social brasileira impondo limites para a 

expansão e universalização da seguridade social. (BEHRING, BOSCHETTI, 2007) 

No Brasil, o final da primeira metade da década de 60, em 1964, marca a entrada 

dos anos no qual se sucedeu de forma aberta o modus operandi da burguesia nacional (NETTO, 

                                                 
2
Como esclarece Faleiros, “[...] o Estado não se encontra fora ou acima da sociedade, mas é atravessado 

pelas forças e lutas sociais que condicionam a articulação das exigências econômicas e dos processos 
em cada conjuntura” (Faleiros, 1991, p. 57). 
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2011). Instala-se a autocracia burguesa. Esse período representou um profundo retrocesso do 

ponto de vista dos direitos civis e políticos, da socialização da esfera estatal e da economia. Os 

anos do regime autoritário e antidemocrático se orquestraram entre a esmagadora repressão, 

controle e criminalização dos partidos e sindicatos que representavam os interesses da classe 

subalterna, e a agudização das desigualdades sociais, da concentração da riqueza social em 

função do arrocho salarial, num cenário de pleno desenvolvimento da economia brasileira que 

ficou conhecido como o “milagre econômico”.   

Nesses moldes que a década de 70 expressa a forma aberta da autocracia 

burguesa. No referido contexto, de modo muito funcional, os direitos sociais são ampliados em 

detrimento dos direitos políticos. A cobertura dos benefícios da previdência social é estendida 

para categorias que permaneceram até então desprotegidas, como as trabalhadoras 

domésticas e os trabalhadores rurais. Por um lado, houve um enfraquecimento da lógica do 

seguro submetido a uma lógica de direito de cidadania; por outro, apesar da inclusão dos 

trabalhadores rurais no sistema da previdência ter sido sob uma lógica social, tendo em vista 

que não depende da contributividade, essas mudanças não rompem com a lógica securitária. 

(SILVA, 2012). 

Em contrapartida, apesar da expansão dos direitos sociais, o Estado reduziu 

progressivamente a sua contribuição no financiamento da previdência social. Essa isenção de 

responsabilidade repercute numa penalização para os trabalhadores, tendo em vista que as 

contribuições sociais se tornam a fonte principal do financiamento. Além disso, os impostos 

criados para assumir a parcela da participação estatal recaem sobre os consumidores, 

repassando a responsabilidade do financiamento de uma política que não é universal. Supri, 

portanto, o princípio tripartite do financiamento. 

Enquanto nos países centrais os processos de ajustes e reformas já estavam em 

curso a partir da década de 70, no Brasil a década seguinte, os anos de 1980, é palco de 

importantes acontecimentos. O regime autocrático é confrontado pelos movimentos populares 

que vão as ruas pedindo “diretas já”. Esse movimento de ascensão das lutas de massas 

desemboca na Assembleia Constituinte, num claro confronto entre projetos societários distintos. 

Assim, numa contratendência à lógica em curso nos países centrais,  se dá a gestação de um 

processo democrático que resulta na Constituição Federal de 88. A Constituição aí aprovada 

reorganiza os princípios das políticas de saúde, previdência e assistência estabelecendo o tripé 

da seguridade social. 



 
5 

 

 
                  

Conforme o art. 194 da Constituição Federal/1988, “ a Seguridade Social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” 

Certamente, as conquistas inscritas na Carta Magna representa importante avanço, em especial, 

no reconhecimento dos direitos sociais. Entretanto, tais avanços foram fortemente combatidos. 

O alargamento da ação interventiva do Estado, ampliado pelo reconhecimento de 

suas responsabilidades e dos direitos de cidadania, é tensionado por um alarmante retrocesso 

e retração coagido pelas pressões externas. A deficitária estruturação e incompletude do 

processo de materialização do sistema de seguridade social resulta das imposições dos 

organismos financeiros internacionais, FMI e Banco Mundial. Desencadeia-se um processo de 

duro ajuste fiscal, privatização dos fundos públicos, redução das políticas sociais ordenadas 

pela perspectiva da seletividade e focalização. (BERINGH, 2007) Essa ofensiva representa uma 

profunda diluição dos princípios de universalidade, integralidade e pulverização do 

financiamento das políticas sociais. 

Amparado por um arcabouço ideológico que bebe na fonte do ideário neoliberal, a 

proposta de saída para a suposta crise fiscal se deu por intermédio de ajustes e reformas que 

implicaram num redirecionamento das funções do Estado. Nesse ínterim, sobressai a lógica do 

Estado mínimo para o social e máximo para o capital, num progressivo refreamento e 

contenção das políticas sociais. Esse movimento se dá com vistas no alargamento da ação 

estatal direcionada para a política macroeconômica. Essas metamorfoses têm como efeito, no 

campo da proteção social, a gradativa desresponsabilização do Estado. Sendo assim, a 

desproteção, a insegurança e a flexibilização passam a ser os novos referenciais do mundo do 

trabalho. 

As reformas tomam curso a partir de Fernando Henrique Cardoso (FHC), cujo 

governo se orientava para e pelo mercado em detrimento das politicas sociais, propõe o plano 

Diretor de Reforma do Estado (PDRE) no qual a contra-reforma da Previdência Social constitui 

numa peça importante do ajuste neoliberal, na medida em que reduz o seu caráter público e 

estimula massivamente a privatização (BEHRING, 2007). O conjunto de reformas ataca a 

previdência social visando a redução dos benefícios, propondo alterações dos requisitos para a 

aposentadoria, por exemplo o tempo de serviço e de contribuição, o fator previdenciário, o 

seguro-desemprego, a fragmentação das fontes de financiamento através da Desvinculação da 

Receita da União, além do incentivo para a previdência complementar estimulando os fundos 

de capitalização, de pensão e aposentadorias. 
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Tendo em vista que as políticas sociais não podem ser analisadas sem perceber sua 

interlocução com a política econômica, ressaltamos que as metas dos programas de reforma 

visam a redução de gastos públicos, a ampliação do setor privado com a abertura dos 

mercados, portanto, se configuram como medidas para enfrentar as crises da reprodução 

capitalista, inerente a este sistema, que impõe redefinições da ação reguladora do Estado 

É, portanto, no governo Fernando Henrique que as primeiras medidas neoliberais se 

materializam. As justificativas, amplamente difundidas de tal reforma, se assentam 

principalmente na ideia de déficit previdenciário. Entretanto o financiamento de tríplice 

contribuição, entre Estado, empregadores e empregados, nunca foi cumprido. Muito pelo 

contrário, o enorme montante das arrecadações destinadas à seguridade social historicamente 

sempre foram desviadas em prol do desenvolvimento da política macroeconômica. As reformas 

da previdência se inscrevem num processo de estímulo aos fundos privados, que se traduz num 

acirramento da disputa pelo fundo público. 

Os sistemas de proteção social são alvos de um desmonte atacado pela ofensiva do 

pensamento neoliberal, que se sustenta nos princípios da privatização, flexibilização e 

desregulamentação, entendendo que a crise se apresenta como uma crise fiscal devido a um 

sobrecarregamento resultante do pacto social que onera o Estado. A crise, portanto, não é 

entendida como algo inerente ao próprio ciclo de produção e reprodução capitalista. Como 

resposta, toma curso um processo que acentua as desigualdades sociais, a exploração do 

trabalho, e portanto, a complexificação das múltiplas expressões da questão social. 

Sendo assim, o discurso em prol dos processos de ajustes e reformas se 

fundamenta na tentativa de maquiar a realidade afirmando um suposto déficit da previdência, 

uma defasagem entre contribuição e gasto sobre a relação ativo-inativo pondo em cheque o 

regime de repartição simples em favor de um regime de capitalização. Consiste em argumentos 

ideológicos que ocultam a usurpação dos recursos, a sonegação fiscal e as renúncias fiscais de 

empresas com o selo de responsabilidade social, em favor da valorização do capital. 

Trata-se de um conjunto de práticas que corroem e consomem os recursos 

destinados para a seguridade social, gerando consequências nefastas para o coletivo da 

classes trabalhadora. O caminho da desconfiguração dos direitos previstos constitucionalmente, 

a fragilização dos espaços de participação e controle democrático, e a perversa corrupção da 

via do orçamento, com os desvios para pagamento da dívida pública, isenção fiscal, redução 

dos repasses de receitas do Tesouro Nacional. As alterações de maior impacto dizem respeito à 

base de cálculo para o benefício acidentário, a restrição da aposentadoria especial, a 
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substituição do conceito de tempo de serviço por tempo de contribuição com a extinção da 

aposentadoria por tempo de serviço e se aprofunda com as medidas provisórias que tem como 

alvo o seguro-desemprego, o salário-maternidade e o salário-família. 

Se traduz num conjunto de inflexões que recai nas condições de vida da classe 

trabalhadora, em detrimento dos avanços sociais, submetendo as conquistas da classe 

trabalhadora inscritas na Constituição Federal ao ajuste fiscal, não avançando para o 

fortalecimento da logica social. Essas medidas incidem sobre a prática profissional impondo 

limites e desafios exigindo um constante desenvolvimento e fortalecimento de sua 

instrumentalidade, munidos de uma perspectiva ético-política, teórico-metodológica e técnico-

operativa com vistas na defesa e garantia dos direitos sociais.  É, portanto, nesse cenário 

adverso no qual se insere a prática profissional do assistente social na política da previdência. 

 

 

2.3.Os desafios da prática profissional do Assistente Social no INSS 

 

 

Em 1944 o Serviço Social institucionaliza-se no campo da Previdência Social, 

tornando um dos mais importantes campos sócio-ocupacionais da profissão. A inserção do 

Assistente Social na previdência se deu num contexto de ampliação dos IAPS. No decurso da 

ditadura milita, no contexto das transformações em curso, deu-se início ao processo de 

racionalização do aparato institucional previdenciário com a criação do Sistema Nacional de 

Previdência Social – Sinpas, em 1977, além da extinção dos Centros de Serviço Social 

existentes no INPS “colocando, de imediato, para o assistente social, a destituição do espaço 

sócio-ocupacional na Previdência, responsável, em larga medida, pela própria 

institucionalização da profissão no Brasil.” (NEVES, SILVA, 2011, p. 98). É importante assinalar 

que a nova realidade socioinstitucional apresenta importantes desafios para os assistentes 

sociais da Previdência, tanto de ordem mais subjetiva quanto de ordem técnico-operativa 

exigindo articulação da categoria profissional em resposta face às novas exigências. (NEVES, 

SILVA, 2011, p 99) 

É nesse contexto adverso que se define na Previdência Social a competência do 

Serviço Social “no campo do esclarecimento 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” (MPAS/INSS, 1995, p. 15), além da 



 
8 

 

 
                  

necessidade de redefinir o fazer profissional do Serviço Social na Previdência Social 

redimensionado por um novo paradigma. 

A partir dai os esforços direcionavam-se para a construção de um novo paradigma 

do fazer profissional, respaldado num referencial teórico-metodológico que rejeita a neutralidade 

e alerta para a necessidade do compromisso com a efetivação dos direitos sociais e articulação 

com os movimentos sociais. A partir desta perspectiva, em 1994 é elaborada a Matriz Teórico-

Metodológica do Serviço Social na Previdência Social estabelecida em consonância com os 

princípios ético-políticos do Serviço Social orientando a prática profissional com vistas em: 

a) implementar a Política Social Previdenciária sob a ótica do direitos social e da 
cidadania contribuindo para viabilizar o acesso aos benefícios e serviços previdenciários 
e garantir as demandas e reivindicações da população; 
b) contribuir para a formação de uma consciência coletiva de proteção ao trabalho no 
âmbito da Previdência Pública em articulação com os movimentos organizados da 
sociedade. (MPAS/INSS, 1995, p. 19). 

 

A Matriz também estabelece três principais pilares da intervenção profissional: a 

socialização das informações previdenciárias; o fortalecimento do coletivo; e a assessoria. Em 

suma, 

A proposta se assenta basicamente em três pontos importantes: a) ruptura com a 
orientação funcionalista que referenciava o PBA/78; b) na definição da direção política e 
da ação profissional, fundamentadas no compromisso com os direitos sociais 
consubstanciadas nos parâmetros ético-normativos que regulamentam o exercício 
profissional; c) por fim, na construção da instrumentalidade metodológica viabilizadora 
dessa nova orientação. (NEVES, SILVA, 2011, p. 108-109) 
 

A partir dessa breve contextualização, seguiremos com a exposição das questões 

mais candentes suscitadas no rico debate que proporcionou uma oportunidade impar de 

aproximação com as implicações da atuação profissional no determinado campo socio-

ocupacional aqui tratado. A atividade realizada na Universidade Federal da Paraíba com duas 

assistentes sociais que atuam na Previdência Social do Estado da Paraíba proporcionou a 

aproximação e apreensão da dinâmica da atuação profissional. 

Segundo as assistentes sociais, o desenvolvimento da prática profissional na 

previdência fundamenta-se a partir de três linhas de ações: 1- direcionada para a ampliação e 

consolidação do acesso à previdência social; 2- a atenção à saúde e segurança do trabalhador; 

e 3- a defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Estas três perspectivas 

norteiam os planos, programas e projetos que envolver o fazer profissional. 

Nos deteremos em abordar apenas uma destas três linhas de ações, nos 

debruçando sobre os limites, dificuldades e possibilidades da intervenção profissional voltada 

para a ampliação e consolidação do acesso à previdência. Tomando como referência essa linha 
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de atuação, o Serviço Social na previdência planeja e ordena sua instrumentalidade 

fundamentada no Código de Ética profissional, Matriz teórico-metodológica, e no Plano Básico 

de Ação (PBA). 

As expressões da questão social no campo previdenciário se traduzindo em larga 

medida na desproteção social haja vista o crescente contingente de trabalhadores, autônomos, 

precarizados, terceirizados, ou que estejam inseridos no mercado de trabalho na condição de 

informalidade, que não tem acesso à política da Previdência Social. Nessa perspectiva, a 

intervenção profissional visa alcançar as frações da população que permanecem à margem da 

política da previdência, desprotegidas socialmente. 

A intervenção e mediação do assistente social parte, sobretudo, da identificação das 

demandas sociais. Exige a aproximação da realidade por meio de um estudo social com vistas 

em apreender as relações sociais nas quais estão inseridas os trabalhadores que reclamam o 

seu direito à previdência. Para tanto, utilizam-se de instrumentos e técnicas como as visitas, 

entrevistas, estudo social e o parecer social. 

De acordo com as assistentes sociais, tal perspectiva de ação tem como finalidade 

proporcionar visibilidade e cobertura aos segmentos da sociedade que não sejam assegurados 

dos benefícios previdenciários ou que encontrem barreiras para seu acesso. Inserida no corpo 

de tais relações, a profissão do Serviço Social desempenha sua função social ao participar da 

reprodução das relações sociais de classes tensionadas pelos interesses antagônicos do capital 

e do trabalho. Está inserida na teia da relações que concebe a totalidade social, transpassada 

por interesses antagônicos que exigem destes profissionais a formulação de respostas 

e estratégias de ação frente às demandas da sociedade. As mediações da prática profissional 

esbarram nas requisições e limites institucionais e da própria dinâmica das relações sociais 

vigentes. 

a atuação do Assistente Social é necessariamente polarizada pelos interesses de tais 
classes, tendendo a ser cooptada por aqueles que têm uma posição dominante. 
Reproduz também, pela mesma atividade, interesses contrapostos que convivem em 
tensão. Responde tanto a demandas do capital como do trabalho e só pode fortalecer 
um ou outro pólo (sic) pela mediação de seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de 
dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta 
às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e da reprodução do 
antagonismo nesses interesses sociais, reforçando as contradições que constituem o 
móvel básico da história. A partir dessa compreensão é que se pode estabelecer uma 
estratégia profissional e política, para fortalecer as metas do capital ou do trabalho, mas 
não se pode excluí-las do contexto da prática profissional, visto que as classes só 
existem inter-relacionadas. É isto, inclusive, que viabiliza a possibilidade de o profissional 
colocar-se no horizonte dos interesses das classes trabalhadoras.” (IAMAMOTO, 
CARVALHO, 2008, p. 75) 
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Comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, tal posicionamento ético-

político exige do profissional, para a materialização desses interesses, um profundo 

conhecimento e domínio da burocracia institucional no intuito de ultrapassar a concepção da 

racionalidade burocrática da previdência como obstáculo que se afirma no cotidiano de práticas 

rotineiras e reiterativas. Assim, cabe ao Serviço Social desenvolver mecanismos e repostas 

para o desenvolvimento de ações que propicie uma prática propositiva e reflexiva, com vistas 

em estabelecer, na mediação entre capital e trabalho, ganhos para a classe trabalhadora. Essa 

articulação exige do profissional o domínio da legislação previdenciária e do arcabouço legal 

que respalda e regulamenta a atuação profissional na direção de garantia dos direitos sociais.    

Dentre as atividades relatadas, nos interessamos pela ação desenvolvida junto as 

marisqueiras de Cabedelo. O Serviço Social da Previdência participou em Cabedelo de uma 

atividade que contou com a participação de pescadores e marisqueiras, levando informações 

sobre os serviços disponibilizados pela Rede de Proteção Social do município, reunindo órgãos 

que trabalham com as outras políticas, promovendo a articulação, intersetorialidade das 

políticas sociais. 

Representando o INSS, a assistente social ministrou palestra sobre os benefícios 

previdenciários e como acessá-los, estabelecendo um diálogo com os cidadãos, aproximando a 

Previdência de quem dela necessita. “Essa articulação com a Rede de Proteção Social de 

Cabedelo é muito importante para garantia do reconhecimento dos direitos dos cidadãos.”, 

destacou a profissional.3 Nessa aproximação se dá a atividade de socialização das informações 

que, em geral, visa esclarecer e viabilizar os direitos sociais aos trabalhadores. 

Em geral, percebemos que uma das demandas mais complexas são as 

necessidades dos trabalhadores autônomos ou os trabalhadores que se encaixam na categoria 

de contribuintes especiais. Trata-se de segurados especiais os trabalhadores condicionados a 

uma alíquota de 11% do salário mínimo de contribuição. Diante de tal requisito, as assistentes 

sociais relatam o entrave para a consolidação do acesso à previdência da categoria dos 

catadores de lixo. Diante da realidade destes trabalhadores torna-se inviável a condicionalidade 

de contribuição de acordo com a referida taxa, traçando um verdadeiro campo de disputa pela 

redução para 5%. O acesso à aposentadoria especial está condicionado a critérios de 

comprovação do exercício profissional, exigindo articulação junto aos trabalhadores para o 

reconhecimento das especificidades da atividade laboral. 

                                                 
3
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/noticias/cabedelopb-servico-social-ministra-palestra-para-

pescadores-e-marisqueiras/> Acesso em: 22 de Fev. De 2015 
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Dentre as dificuldades ressaltadas, destacam-se o corte orçamentário e a redução 

do corpo profissional. Diante de tais entraves “a luta segue em defesa da autonomia profissional, 

condições técnicas e éticas de trabalho compatíveis, ampliação do número de nomeados/as e 

aprovação de ato normativo definindo as atribuições e competências do/a assistente social no 

INSS.” (CFESS, 2010, p. 2) 

 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Diante dos desafios e limites da prática profissional, as assistentes sociais 

preconizam pela socialização das informações e a construção de espaços coletivos que 

proporcionem e favoreçam a troca de saberes e experiências profissionais. Munido de um 

arcabouço teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político, configurando sua 

instrumentalidade, os assistentes sociais direcionam sua atuação profissional com vistas a 

desenvolver uma prática propositiva e reflexiva rompendo com a prática de bases 

conservadoras, apreendendo criticamente a realidade social, sobre a perspectiva dos direitos 

sociais. Assim, constroem o direcionamento da prática profissional com vistas em responder às 

demandas sócio-institucionais face à conjuntura brasileira. 

Certamente, a prática do assistente social, seja no campo da política da previdência 

social ou nas demais políticas sociais, é permeada por profundas contradições tecidas na 

própria dinâmica das relações sociais. Entretanto, considerando os avanços e retrocessos, 

ainda assim o Serviço Social perdura na disputa acirrada, entre os interesses de distintos 

projetos societários, com o horizonte de atuação profissional norteado pela defesa dos direitos 

sociais. 

A articulação e aproximação junto aos trabalhadores e movimentos sociais, no 

sentido de fortalecer a luta por direitos através da socialização de informações, se apresenta 

como uma das principais estratégias no intuito de assegurar e tensionar avanços na perspectiva 

dos direitos sociais. 
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