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RESUMO 
 
Este trabalho procura refletir sobre o trabalho do assistente social na 
política de assistência social no atual contexto de mudanças do 
capitalismo contemporâneo e de suas tendências conservadora, 
colocado parâmetros teóricos e ídeo-políticos orientadores à 
intervenção profissional que se confronta com as projeções política e 
teórica maturada no projeto ético político.  
 
Palavras-chave: Assistência social. Serviço social. Conservadorismo 
moderno.  
 
ABSTRACT 
 
This paper attempts to reflect on the work of social workers in social 
welfare policy in the current context of changes of contemporary 
capitalism and its conservative tendencies, put theoretical parameters 
and ideo-political guiding the professional intervention that confronts 
the policy projections and theoretical matured in the political ethical 
project.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Parto da hipótese que essas determinações sócio-históricas tecidas e articuladas pelas 

novas condições da acumulação capitalista tem apresentado para o Serviço Social novas 

competências, sociopolíticas e teórico-instrumentais, assim como colocado parâmetros 

teóricos e ídeo-políticos orientadores à intervenção profissional que se confronta com as 

projeções política e teórica maturada no projeto ético político. O que tem configurado um 

perfil profissional com efeitos na trama das relações de poder com aderência ao modo 

capitalista de pensar. Processos abertos tanto pela formação universitária quanto pelos 

espaços sócio ocupacionais, via a expansão do mercado de trabalho. Nesse mercado de 

trabalho o Sistema Único de Assistência Social tem assumido um destacado, absorvendo 

um número crescente de profissionais para atuar nas instâncias operacionais dessa política. 

Na nossa concepção, estabelecer esse debate exige como eixo articulador 

considerar a análise inaugural de Marilda Iamamoto que considera o Serviço Social no 

processo de produção e reprodução das relações sociais capitalistas, particularizando sua 

inserção na divisão social e técnica do trabalho e como produto da sociedade capitalista.   

Nessa direção consideramos o caráter político-ideológico da profissão (Yazbek, 

20014) na trama das relações sociais capitalistas e sua ação (como lembra a autora no 

dialogo com José Martins de Souza e Marilda Iamamoto) como instrumento auxiliar e 

subsidiário para concretizar “o modo capitalista de pensar” (Cf. Yazbek, 2014, p. 681).  

2. ORIGEM E FUNDAMENTOS DO CONSERVADORISMO MODERNO E SUAS 

MANIFESTAÇÕES  

 

O tema do conservadorismo moderno inevitavelmente nos remete ao tema do 

pensamento conservador, sua origem e apropriação pelas teorias sociais, assim, como esse 

debate nos remete a constituição da razão moderna e ao projeto de modernidade. 

De acordo com Escorsim Netto (2011) a noção de pensamento conservador numa 

primeira aproximação está associado ao verbo conservar. O que expressa o ato ou o efeito 

de preservar algo, manter, seja no campo dos valores, das ideias, das concepções de 

mundo como vincula-se ao cotidiano e ao imaginário dos sujeitos ao algo natural, e portanto, 

é importante que seja preservado. Por outro lado, o termo e o tema conservadorismo, 

inicialmente, pode ser encontrado como um movimento de “reação ao Iluminismo e, em 

particular, às consequências da Revolução Francesa – apresenta inúmeras e polimórficas 

faces.  
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Manifestou-se de modo explícito, por exemplo, em pensadores como os franceses 

De Maistre e De Bonald, defensores do Ancien Régime e do direito divino dos monarcas; 

neste caso, tratava-se de um conservadorismo que poderíamos definir como abertamente 

reacionário. Esta modalidade do pensamento conservador não é dominante hoje, ainda que 

continue ater solitários e quixotescos defensores” (Coutinho, 2011, p. 9). Como maior 

expressão desse movimento e desse período histórico merece destaque Edmund Burke que 

tratará de temas fundamentais, como forma de preservar valores, ideias, instituições e 

estruturas tipicamente feudais.  

Em sua obra encontramos a afirmação clara da importância do feudalismo e de 
outras estruturas históricas como a família patriarcal, a comunidade local, a Igreja, 
as associações, a região. Seu pensamento tinha forte tendência tradicionalista, 
combate o iluminismo e vai influenciar o pensamento sociológico (rito, status, 
símbolos etc) (YAZBEK, 2014, p. 1).  
 

Nesse debate destaca-se a contribuição de Véras (2014, p. 9) que destaca que esse 

período também conhecido como o Século das luzes ou o iluminismo expressa a força das 

ideias revolucionárias, de cunho liberal. O iluminismo afirmará a importância da razão para 

autonomia e liberdade humana, como duas características essenciais e fundamentais para o 

homem não ser tutelado nem pela Igreja e nem pelo Estado feudal. Para a autora “Kant 

representou a saída do homem da minoridade para a maioridade, graças a conquista da 

Razão”.    

A autora sintetiza cinco ideias centrais que caracteriza as mudanças introduzidas na 

vida social, a partir do século das luzes: a natureza, o indivíduo, a liberdade, a felicidade e o 

progresso. Todos esses elementos encontra-se sob domínio do homem e, portanto, da sua 

razão e da sua capacidade de decifrar o mundo real. São desencadeadas a partir do século 

das luzes uma nova cultura política que influenciará o mundo moderno, como resultado da 

revolução empreendida pela nascente classe burguesa.  

Trata-se de um mecanismo, inicialmente, de oposição aos pressupostos da era 

moderno, da razão moderna. No entanto, 

 

através desse mecanismo, o pensamento conservador deixa de se contrapor ao 
capitalismo. Aquela tensão referida – entre noções e ideias oriundas do passado, 
mas intencionalmente e racionalmente ressuscitadas como ideologicamente válidas 
para responder às necessidades de explicação da própria sociedade capitalista – 
permite que ele seja articulado às intenções básicas da burguesa, isto é, seja uma 
forma de agir e de pensar a sociedade a partir da perspectiva dessa classe. Martins, 
analisando a ambiguidade presente no pensamento conservador, sustenta que 
racionalismo e conservadorismo são duas maneiras de viver e de ver a sociedade, 
portanto, dois pensamentos, integrados a um único estilo de pensamento, que 
exprime um modo de vida: o da sociedade capitalista (IAMAMOTO, 2007, p. 23). 

 

A razão moderna remete ao surgimento do capitalismo “sem dúvida que, nesse 

sentido, o capitalismo revolucionou a história da humanidade das forças produtivas 
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inimaginável dois séculos atrás” (Santos, 2007, p. 32). Que empreendeu uma consciência 

revolucionária, numa clara centralidade do homem, como ser social, racional e 

revolucionário. Desencadeando uma dimensão profundamente humanismo do 

conhecimento, uma vez que combateu com veemência os processos e os modelos 

explicativos do feudalismo, cuja expressão era a mistificação da vida social e dos processos 

que envolviam a produção e reprodução social.  

Destaca-se nesse processo o protagonismo da burguesia e o seu papel 

revolucionário com valores universais e civilizatórios, uma vez que liberta o homem de 

modelos explicativos de cunho religioso e dogmático. Do nascimento da razão moderna 

pode-se identificar além de Kant outra pilastra desse pensamento – Hegel3, cuja expressão 

é dar origem a uma proposta, de acordo com a autora é 

revolucionária de compreensão do real, sintetizada por Coutinho (1972, p. 14), em 
três núcleos: o  humanismo, que remete à compreensão do homem enquanto 
“produto da sua própria atividade, de sua história coletiva”; o historicismo concreto, 
relativo à “afirmação do caráter ontologicamente histórico da realidade, com a 
consequente defesa do progresso e do melhoramento da espécie humana”; e a 
“razão dialética”, que implica na compreensão objetiva e subjetiva da realidade e na 
superação do saber imediatista e intuitivo. Essa forma de apreensão da realidade, 
inaugurada com o pensamento hegeliano, contribuirá para a formação teórica de 
pensadores como Marx, Engels e toda a tradição marxista. (SIMIONATO, 2009, p. 
88). 

  
De maneira geral podemos afirmar que esses processos tecem as condições 

objetivas para a constituição as principais matrizes do conhecimento que caracterizam a 

razão moderna e que se diferenciam: teoria social de Marx4 (Razão ontológica – método de 

                                                           
3
 ―Essa forma de pensar, centrada na capacidade da consciência individual e autônoma para o conhecimento do 

mundo, prosseguiu durante o século XVIII e em todo o período do chamado Iluminismo. O questionamento mais 

contundente a esse modo de pensar subjetivista é realizado por Hegel, no início do século XIX. Na polêmica 

com Kant, Hegel estabelece a distinção entre objetividade e subjetividade no processo do conhecimento e 

reafirma a razão como base absoluta da existência humana. A ―razão fenomênica‖ ou acrítica presente em Kant é 

substituída, em Hegel, pela ―razão dialética‖ capaz de captar a processualidade dos fenômenos sociais para além 

de sua mera aparência‖ (SIMIONATO, 2009, p. 89)..  
4
 Marx parte do pressuposto que ―[...] O trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se a si próprio e o 

operário como uma mercadoria, e com efeito na mesma proporção em que produz mercadorias em geral‖ 

(MARX, 2012, p, 95, grifos originais). Nessa análise contém duas categorias fundamentais – práxis e 

objetivação. A práxis como categoria tem por modelo mais primário, concreto e elementar o trabalho. O trabalho 

é o elemento fundante do homem, ponto de partida de sua humanização e criação. Para Marx, o trabalho é a 

própria objetivação do homem, seu processo de autocriação, sendo a forma do homem ser pôr no mundo, se 

emancipar, se realizar como ser humano e genérico.―O trabalho é constitutivo do ser social, mas o ser social não 

se reduz ou esgota no trabalho. Quanto mais se desenvolve o ser social, mais as suas objetivações transcendem o 

espaço ligado diretamente ao trabalho. No ser social desenvolvido, verificamos a existência de esferas de 

objetivação que se autonomizaram das exigências imediatas do trabalho – a ciência, a filosofia, a arte etc.‖ 

(NETTO; BRAZ, 2006, p. 43). Na sociedade capitalista ocorre para Marx ―a valorização do mundo das coisas e 

cresce a desvalorização do mundo dos homens em proporção direta‖ (2012, p. 95). Portanto, a dimensão do 

trabalho como atividade produtiva, determinação ontológica fundamental da humanidade (MÉSZÁROS, 2006), 

estará submerso à alienação, como objetivação estranha ao próprio operário, desapossamento de toda riqueza 

produzida coletivamente. A objetivação é a coisificação do homem, o próprio empobrecimento do homem e não 

seu enriquecimento. As capacidades humanas são transformadas em processos invertidos – ―a criatura passa a 

dominar o criador‖ (NETTO; BRAZ, 2006, p. 47). 
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Marx) e o positivismo de Comte5 (Razão instrumental). Reside aqui, portanto, os dois 

paradigmas da razão moderna.  

Da matriz positivista derivam as vertentes denominadas de funcionalismo, 
estruturalismo e estrutural‐funcionalismo, assentadas na abordagem instrumental e 
manipuladora da realidade [...] A teoria social de Marx, contemporânea ao 
positivismo, é outra das grandes expressões da razão moderna. (SIMIONATO, 
2009, p. 90). 

 
A razão moderna tem uma relação íntima e visceral o modo de produção capitalista e 

sua lógica de funcionamento. Por outro lado, o protagonismo revolucionário desenvolvido 

pela burguesia com valores e conteúdos universais, humanista e revolucionário será 

abandonado. Para Santos, a conjuntura revolucionária dos anos de1848 coloca um novo 

protagonismo histórico-social – o proletariado, com anseios universais e que se confronta 

com o projeto burguês “a burguesia tenta apagar são as contradições inerentes ao ideário 

moderno, cujo potencial dialético está prenhe de possibilidades, de movimentos e 

negatividade” (SANTOS, 2007, 34).   

Neste sentido, a formação de um pensamento conservador moderno a ORDEM tem 

fundamento na sociedade de classes. De acordo com Escorsim Netto (2011, p. 40), o 

pensamento conservador6 “não é intemporal, a-histórico encontrável em qualquer 

sociedade”. Trata-se de situá-lo como um movimento teórico, cultural e político necessário à 

preservação da sociedade capitalista, que terá a cada período histórico formas e expressões 

distintas. 

Para Iamamoto (1997) o conservadorismo moderno7  

 

supõe uma forma peculiar de pensamento e experiência prática, é fruto de uma 
situação histórico-social específica: a sociedade de classes em que a burguesia 
emerge como protagonista do mundo capitalista. É este, segundo Mannheim, o 
ambiente sociológico do conservadorismo, isto é, do tradicionalismo tornado 

                                                           
5
  De acordo com o Lowy  (2009) para essa tradição a sociedade humana é regulada por leis naturais, ou por leis 

que têm todas as características das leis naturais: invariáveis, independentes da vontade e da  ação humana, tal 

como a lei da gravidade ou do movimento da terra em torno do sol. Pressupõe-se fundamentalmente que essas 

leis que  regulam o funcionamento da vida social, econômica e política são do mesmo tipo das leis naturais e, 

portanto,  o que reina na sociedade  é semelhante à da natureza, uma harmonia natural. Simionato destaca que ―O 

sistema comteano surge como sustentáculo da ordem burguesa, uma vez que as estruturas econômicas, sociais e 

políticas estabelecidas pela burguesia precisavam, para sua perpetuação, de um ideário, um sistema explicativo 

capaz de afastar as ameaças das lutas sociais e políticas que emergiam nesse contexto. Ao estudar a sociedade 

segundo as leis da natureza, tendo como modelo a biologia, a filosofia positivista a concebe como uma ordem 

natural que não pode ser mudada e à qual os homens devem submeter‐se‖ (SIMIONATO, 2009, p. 90). 
6
 ―Antes, o pensamento conservador é uma expressão cultural (obviamente complexa e diferencia, como 

veremos) particular de um tempo e um espaço sócio-histórico muito precisos: o tempo e o espaço da 

configuração da sociedade burguesa – configuração que deve ser tomada como uma ―rica totalidade de 

determinações e relações diversas‖ (Marx, 1982, p. 14) e em operam movimentos e tensões em todas as esferas e 

instâncias sociais‖ (ESCORIM NETTO, 2010, p. 41). 
7
 ―A fonte de inspiração do pensamento conservador provém de um modo de vida do passado, que é resgatado e 

proposto como uma maneira de interpretar o presente e como conteúdo e de um programa viável para a 

sociedade capitalista‖ (IAMAMOTO, 1997, p. 21-22).       
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consciente como um contramovimento, oponente histórico das tendências da 
ilustração. Reage ao racionalismo, ao pensamento com base no cálculo, necessário 
à universalização das relações de troca que se impõe quando a mercadoria passa a 
ser a mediadora por excelência das relações sociais e o lucro, o centro motor da 
sociedade capitalista (IAMAMOTO, 1997, p. 21-22). 

 
Para a autora, dentre as características do pensamento conservador moderno 

encontramos a crescente vocação para o passado para explicar e justificar os processos 

mantedores a ordem social. Esse legado tende a ser revisto, ampliado, aperfeiçoado de 

acordo com os contornos que assume a sociedade capitalista.  

Para Iamamoto (2006) o processo de reprodução das relações sociais não se reduz, 

pois, à reprodução da força viva de trabalho e dos meios materiais de produção, ainda que 

os abarque. Ele refere-se à reprodução das forças produtivas sociais do trabalho e das 

relações de produção na sua globalidade, envolvendo sujeitos e suas lutas sociais, as 

relações de poder e os antagonismos de classes. Envolve a reprodução da vida material e 

da vida espiritual, isto é, das formas de consciência social – jurídicas, religiosas, artísticas, 

filosóficas e científicas - através das quais os homens tomam consciência das mudanças 

ocorridas nas condições materiais de produção, pensam e se posicionam perante a vida em 

sociedade 

 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: competências, sociopolíticas e teórico-

instrumentais. 

 

 O Serviço Social situa-se no processo de produção e reprodução das relações 

sociais capitalistas, particularizando-se na divisão social e técnica do trabalho e com 

estatuto de trabalhador assalariado (Iamamoto, 1998; 2008).  

 O Serviço Social como produto da sociedade capitalista nasce como necessidades 

sociais das classes sociais, mediante a crescente incorporação das demandas oriundas do 

capital e do trabalho pelo Estado burguês, cujo “alvo predominante do exercício profissional 

é o trabalhador e sua família” (Cf. Iamamoto, 1998, p. 85), acrescenta a autora esse 

profissional criará condições político-ideológicas favoráveis à manutenção das relações 

sociais, atuando na esfera da vida cotidiana como “organizador, construtor, persuasor, 

permante” (Cf. Iamamoto, 1998, p.85), cuja mediação fundamental são as políticas sociais, 

fragmentadas e setorizadas de intervenção expressas na questão social. 

 Nesse sentido para a autora esse trabalho de qualidade específica nas dimensões 

do trabalho útil e concreto8 atende a necessidades sociais na esfera da produção capitalista 

                                                           
8
 ―Em decorrência, o caráter social desse trabalho assume uma dupla dimensão: a) enquanto trabalho útil atende 

a necessidades sociais (que justificam a reprodução da própria profissão) e efetiva-se através de relações com 
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que como atividade social é produção e reprodução de relações sociais de produção, em 

que o capital não é, nas palavras de Marx, uma coisa material, mas uma determinada 

relação social de produção construída pelos homens no ato da transformação da natureza 

pelo trabalho.  

De acordo com Iamamoto (2008, p. 48) “na sociedade capitalista, quanto mais se 

desenvolve a produção capitalista, mais as relações sociais de produção se alienam dos 

próprios homens, confrontando-os como potencias externas que os dominam”. Assim como 

vitalizam as bases conservadoras dessa ordem, fincadas no cotidiano da vida social 

“envolvendo a economia e a sociedade, a política e a cultura marcando profundamente as 

formas de sociabilidade e o jogo das forças sociais” (Yazbek, 2014, p. 678). 

É nessa dinâmica que presenciamos mudanças profundas que marcam a crise 

estrutural e prolongada do capital que para manter os níveis de lucratividade promove uma 

reorganização econômica e política na sua dinâmica, acirrando as lutas de classes, sob 

hegemonia do capital financeiro que instaura novos padrões de concorrência, concentração 

e centralização do capital, com mudanças no sistema produtivo, tecnológico e na 

organização do trabalho, introduzindo uma ampla e estratégica reestruturação produtiva 

com efeitos brutais sobre o trabalho e nos padrões de regulação social, com reflexos diretos 

e imediatos no campo da proteção social, portanto, dos direitos sociais. Opera-se uma clara 

despolização da questão social, cuja expressão é naturalizar e banalizar a esfera da vida 

social, suprimento os efeitos nefastos que a relação capital e trabalho promovem no 

conjunto da vida social. Engendra-se nesse campo uma cultura política que de forma 

avalassadora submete a humanidade à esfera mercantil e individualista. 

 

Na política social, a luta contra a pobreza toma o lugar da luta de classes. A 

perspectiva é de desenvolvimento dos “ativos” dos pobres, desconsiderando os 
fatores estruturais da pobreza, atribuindo a responsabilidade da pobreza aos 
próprios pobres [...] Trata-se de “ativar” trabalhos precarizados, intensificados e 
superexplorados... Dessa forma, passamos a viver uma era de despolitização da 
questão social (Yazbek, 2014, p. 680, grifos nossos). 

 

 É nesse bojo de mudanças e disputas sociais e políticas que a assistência social 

vem se redefinindo na presente década, na tentativa de afirmar o seu caráter público e 

política setorial pertencente à seguridade social. No entanto, as forças sociais e políticas 

que dinamizam essa área setorial na cena contemporânea, na grande parte das vezes, 

                                                                                                                                                                                     
outros homens, incorporando o legado material e intelectual de gerações passadas, ao tempo em que se beneficia 

das conquistas atuais das ciências sociais e humanas; b) mas só pode atender às necessidades sociais se seu 

trabalho puder ser igualado a qualquer outro enquanto trabalho abstrato — mero coágulo de tempo do trabalho 

social médio —, possibilitando que esse trabalho privado adquira um caráter social‖. (IAMAMOTO, 2008, p. 

421). 
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tentam atribuir uma centralidade quase que exclusiva de proteção social a essa política. O 

eixo articulador dessa concepção é a gestão da pobreza, através da transferência monetária 

associada a um tipo de abordagem social, política e cultural de tratar as “necessidades 

sociais como problemas e responsabilidades individuais e grupais” (CFESS, 2011, p. 7). 

Ora, trata-se de uma tendência que pode ou não ser incorporada pelos sujeitos sociais que 

a tecem e a constroem cotidianamente, mas que invade o conjunto das políticas sociais. 

Por outro lado, dar visibilidade para o trabalho profissional requer considerar que os 

novos e velhos espaços ocupacionais são marcados pela nova morfologia do trabalho, cuja 

expressão é a expansão, intensificação e precarização do trabalho do assistente social (Cf. 

Raichelis, 2013), redefinindo as competências e as atribuições profissionais que são de 

ordem teórica, política, ética e técnica.  

 

Na esfera pública, os atuais 5.570 municípios brasileiros são os que mais absorvem 
assistentes sociais, especialmente por meio da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS). É necessário salientar as particularidades da atuação nos pequenos 
municípios com menos de vinte mil habitantes. Aí os profissionais são sujeitos a 
maior polivalência no nível das demandas, à precariedade de recursos materiais que 

afetam as condições básicas de trabalho, assim como a maior ingerência das forças 
políticas locais no trabalho cotidiano. Alia-se a existência de fronteiras pouco nítidas 
entre o público e o privado que têm lugar na cultura política brasileira, favorecendo 
os clientelismos, patrimonialismos e coronelismos contemporâneos (IAMAMOTO, 
2014, 633). 

 
 Nesse campo merece destaque a nova matriz que nasce para a política de 

Assistência Social com Sistema Único de Assistência Social. Para Couto; Yazbek; Raichelis 

(2011), expressa a materialização das diretrizes da LOAS, conforme consta nos artigo 204 

da Constituição Federal de 1988; a descentralização político-administrativa; a participação 

da população, através do controle social; a primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de Assistência Social em cada esfera de governo. O SUAS, assim, 

expressa uma decisão coletiva dos segmentos progressistas que historicamente lutaram, e 

continuam lutando, na defesa intransigente dessa política de Seguridade Social. O SUAS é 

uma possibilidade de regular e organizar em todo território nacional medidas protetoras que 

possam de fato afiançar direitos sociais na perspectiva democrática. 

No âmbito da Política de Assistência Social o trabalho profissional deve abranger as 

seguintes dimensões interventivas:  

 
1 – dimensão que engloba as abordagens individuais, familiares ou grupais na 
perspectiva de atendimento às necessidades básicas e acesso aos direitos, bens e 
equipamentos públicos (...); 2 – dimensão de intervenção coletiva junto a 
movimentos sociais, na perspectiva da socialização da informação, mobilização e 
organização popular (...); 3 – dimensão de intervenção profissional voltada para 
inserção nos espaços democráticos de controle social e construção de estratégias 
para fomentar a participação (...); 4 – dimensão de gerenciamento, planejamento e 
execução direta de bens e serviços a indivíduos, famílias, grupos e coletividade (...); 
5 dimensão que se materializa na realização sistemática de estudos e pesquisas 
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que revelem as reais condições de vida e demandas da classe trabalhadora e 
possam alimentar o processo de formulação, implementação e monitoramento da 
política de assistência social; 6 – dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora 
de informações e saberes no campo dos direitos, da legislação social e das políticas 
públicas, dirigida aos diversos sujeitos da política: gestores públicos, dirigentes de 
entidades prestadoras de serviços, trabalhadores, conselheiros e usuários (CFESS, 
2010, p. 18-19). 

  
A questão que se coloca é como essas dimensões têm-se materializado no cotidiano 

do trabalho profissional incorporado pelo assistente social, em tempos que a formação 

profissional vive conquistas e desafios - o que tem exigido cada vez mais o aprimoramento 

da capacidade crítica, investigativa e propositiva da profissão nesse campo. 

Por outro lado, embora o SUAS se constitua numa ferramenta gerencial invocado no 

campo desta política, pode tanto fortalecê-la como atribuir para um caráter burocrático, 

pragmático tendo em vista as tecnologias de gestão própria do sistema e, também, a 

conjuntura contemporânea e suas tendências no campo da proteção social. Nesse sentido, 

é necessário considerar as competências e atribuições da Lei 8662/93, no código de ética e 

os avanços contidos no projeto de formação acadêmico-profissional, expressões nas 

diretrizes curriculares.  

 De acordo com os documentos elaborados pelo CFESS9, o objetivo maior é suscitar 

debate, reflexões, contribuições e subsídios a atuação profissional no SUAS, especialmente, 

nos equipamentos públicos e principais mediações para o exercício profissional na 

assistência social. 

É necessária a apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução 

das desigualdades sociais e das funções da Política de Assistência Social, com tradução 

técnica e política para os usuários nos trabalhos com famílias, indivíduos, grupos e 

movimentos sociais. 

É urgente e necessário fomentar o controle social e a participação dos usuários no 

campo dessa política, investindo no seu caráter público e democrático. Porque, o trato da 

questão social e dos usuários da política de assistência social têm se restringido, na maior 

parte das vezes, às rotinas de atividades, dentre elas destacamos de acordo com dados do 

CFESS (2011, p, 7, grifos originais). 

• Visita Domiciliar: 93,1% 
• Atendimento Sociofamiliar: 89,6% 
• Atendimento Familiar: 89,3% 
• Cadastramento Socioeconômico: 88,4% 
• Provisão de Benefícios Eventuais: 79,4% 
• Atividade de Geração de Trabalho e Renda: 77% 
• Atividade de Capacitação e Preparação para o Mundo do Trabalho: 58,5% 

 

                                                           
9
 Refiro-me aqui aos documentos ―Trabalhar na Assistência Social em defesa dos direitos da Seguridade 

Social‖ (2011) e ―Parâmetros para atuação dos/as assistentes sociais na Política de Assistência Social‖ (2010). 

 



 
 

10 
 

                  

 Somam-se as essas atividades, os trabalhos em grupo, na sua grande maioria para 

beneficiários dos programas de transferência de renda, na perspectiva de acompanhar o 

cumprimento ou não das condicionalidades do programa. 

 A rotina parece não alterar, e diariamente cada usuário aparentemente só traz mais 

um “novo caso”, que precisa ser encaminhado, resolvido e, portanto, sem nexos com a 

dinâmica da vida real que é a sociedade burguesa – a sociedade de classes. 

Mas o risco é reiterar velhas abordagens no trato da questão social desconsiderando 

a raiz histórica e estrutural desencadeadora do conjunto de demandas que levam os 

usuários da política social até o Serviço Social, e como nos colocamos nesse contexto. 

 Yazbek (2014, 686) destaca que no contexto de crises e mudanças o Serviço Social 

é interpelado sob múltiplas dimensões e aspectos: as novas manifestações e expressões da 

questão social; processos de redefinição dos sistemas de proteção social e da política social 

em geral; pela necessidade de construção de mediações políticas e ideológicas que teçam 

ações de resistência e alianças estratégicas.  

“resultantes dessas transformações estruturais do capitalismo, com as quais nos 
deparamos no cotidiano institucional ao lado das velhas questões de sempre. Sobre 
a questão social, cada vez mais estruturante de relações sociais desiguais, 
impossibilidade de alcançar a realidade da população com a qual trabalhamos sendo 
estranhos ao lugar que ocupa nas relações sociais, à sua cultura, à sua linguagem, 
a seu saber do mundo, ao seu sofrimento e às suas estratégias de resistência nesse 
universo de dimensões insuspeitadas. Claro, mudanças vêm ocorrendo nas 
periferias das cidades brasileiras, nas formas de circulação e distribuição da riqueza, 
na economia informal, no crescimento da violência, da droga “da vida matável” 
inserida na “expansiva trama de ilegalidades que se entrelaçam nas práticas 
urbanas”, nos programas sociais que se multiplicaram pelas periferias afora e nas 
formas de organização e lutas sociais que emergem nesse contexto. Sabemos que 
novos fios estão tecendo novas sociabilidades que precisam ser desvendadas, 
sabemos que a exclusão de bens materiais e culturais faz parte da reprodução do 
cotidiano de um grande contingente populacional na sociedade brasileira e que são 
atuais os profundos e vastos sofrimentos gerados por uma ordem societária 
assentada na exploração de poucos sobre muitos” (YAZBEK, 2014, p. 689). 

 

CONCLUSÃO 

Assim, podemos afirmar que a tendência é a naturalização e barbárie crescente da 

vida social e sua banalização, isto porque, a tendência é a intensificar os processos de 

alienação e a negação da dimensão humanista e histórica que compõe a vida em 

sociedade.  

Assim, novas (velhas) ideologias mistificadoras são incorporadas numa conjuntura 

de crise estrutural do capital (Mészáros, 2002), trata-se, de acordo com autor, de uma crise 

histórica sem precedentes, que atinge de cheio o metabolismo social do capital, o que 

expressa as dificuldades enfrentadas pelo capital para produzir e reproduzir o seu sistema 

de mercadorias. O que tem provocado mudanças fortes e intensas no mundo do trabalho 

em escala mundial, assumindo a configuração de uma lógica cada vez mais destrutiva e 

com fortes impactos e alterações para a classe trabalhadora (Antunes, 1999).  
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Essa crise atinge de cheio, também, as formas de organização e mobilização da 

classe trabalhadora e atinge, sobretudo, as formas pelas quais a classe trabalhadora passa 

a conceber as suas formas de produção e reprodução social de vida.  

O capital nesse cenário cria as condições essenciais para impor a sua lógica de 

mercantilização universal e submeter aos seus domínios de acumulação a economia, a 

política e cultura. A expressão disso o projeto neoliberal expressão de uma ampla 

reestruturação política e ideológica conservadora do capital em resposta à sua perda de 

rentabilidade e “governabilidade”. 

O estilo conversador do projeto neoliberal se expressa nas modalidades de 

naturalização das desigualdades sociais que lhe inerente e ao mesmo obscurecer a cena 

das lutas e resistência ao domínio do capital. Este processo é consubstanciado ao 

desmonte dos direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora, numa clara 

transferência da questão social, como questão política de classe transportada para o foro de 

responsabilidade individual, comunitário e familiar (Iamamoto, 2006), e, portanto, transferida 

para esfera. 

Para Yazbek (2005) está em amplo desenvolvimento no Brasil, assim como nos 

países do continente e do mundo, uma forma de despolitização da questão social e das 

suas manifestações, fora do mundo público e dos espaços e fóruns democráticos de 

representação e negociação dos diferentes interesses em jogo nas relações 

Estado/Sociedade. 

Essa colocação da autora ganha ressonância quando levamos em consideração que 

a desigualdade social entre pobres e ricos se acirram, sobretudo, no Brasil que segundo 

dados do censo 2000, foi identificado como um dos países campeões mundiais das 

desigualdades sociais. Crescem a pobreza, as exclusões, a violência e cada vez mais a 

concentração de riquezas. Para YAZBEK (2005) nesse campo se reduzem as 

responsabilidades públicas, valorizam-se as virtudes de regulação do mercado e se 

desqualificam os mecanismos de regulação pública, especialmente no campo estatal e 

ampliam-se as investidas de regulação pelo mercado. 
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