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RESUMO 
 
O presente artigo discorre sobre as alterações temporais no 
Estado burguês e o papel da política social no processo de 
enfrentamento das manifestações da “questão social”. Na 
primeira parte do texto exploramos em linhas gerais a trajetória 
do Estado capitalista e o surgimento da política social. Em 
seguida, nos pautamos sobre as alterações no Estado burguês 
e o reordenamento do papel estatal no enfrentamento das 
expressões da “questão social” no Brasil através das políticas 
sociais, e a participação do Serviço Social neste processo. 
 
Palavras-chave: Estado. Capitalismo. Política social. Questão 
social. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the temporal changes in the bourgeois 
state and the role of social policy in the coping process of the 
manifestations of the "social question". In the first part of the 
text broadly explore the trajectory of the capitalist state and the 
emergence of social policy. Then we base us about changes in 
the bourgeois state and the reorganization of the state role in 
responding to expressions of "social question" in Brazil through 
social policies, and the participation of social work in this 
process. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo tem como objetivo traçar um breve panorama das mudanças no 

Estado burguês no enfrentamento das expressões da “questão social” através das políticas 

sociais e o papel do profissional de Serviço Social frente à este processo. 

Para tanto, partimos do pressuposto que as formas de enfrentamento sobre as 

expressões da “questão social” na sociedade capitalista vão se modificado a partir de cada 

conjuntura especifica, mas estas não agem de modo a eliminar tais desigualdades, que por 

sua vez, são fruto do próprio modo de produção. Logo, há impossibilidade do Estado 

capitalista agir na totalidade da “questão social”, buscando eliminá-la, já que este seria um 

processo altamente contraditório em relação à natureza desse Estado de classe.  

 Assim, este texto vem na contramão do debate hegemônico sobre o capitalismo e 

suas formas de atenuação das mazelas sociais, buscando desmistificar e trazer a publico 

alguns dos fundamentos principais que escondem a verdadeira ação estatal sobre a 

“questão social”. 

 Para isto, nos atentaremos à base de toda essa discussão que é o Estado, a fim de 

entendermos a redefinição do seu papel e de suas atribuições no marco do capitalismo 

contemporâneo. 

Crossman (1980) assinala que o Estado foi o primeiro fenômeno moderno a 

aparecer, e nele se encontra o alicerce onde se erigiu a maior parte das teorias e das 

práticas políticas atuais. Esta forma de ordenamento político e/ou forma de organização de 

poder foi originada a partir de determinadas mudanças econômicas e sociais que ocorreram 

na Europa entre os séculos XIII e XVI. 

 O Estado se caracteriza pela progressiva centralidade no poder sendo uma instancia 

mais ampla, que acaba por compreender o âmbito completo das relações sociais. Este 

processo (que teve uma base de nacionalidade) foi por sua vez, fundado sobre a 

concomitante afirmação do princípio de territorialidade da obrigação política e sobre a 

progressiva aquisição da impessoalidade do comando político (BOBBIO, 1994). 

 Ainda de acordo com este autor, o Estado moderno (institucional e organizativo) 

trata-se de uma organização das relações sociais (poder) através de procedimentos 

técnicos pré-estabelecidos (instituições e administração), úteis para a prevenção e 

neutralização nos casos de conflito e para o alcance dos fins terrenos que as forças 

dominadoras na estrutura social reconhecem como próprios e impõem como gerais a todo 

país. 

 



 

 

                  

2.  ESTADO CAPITALISTA E O LUGAR DA POLÍTICA SOCIAL 

 

 Mas que instituição é esta que convencionamos a chamar de Estado? De modo 

sintético procuraremos expor alguns aspectos da formação clássica e contemporânea desta 

instituição.  

 Autores clássicos, mais precisamente: Hobbes, Locke e Rousseau trazem em seus 

escritos uma grande contribuição para compreendermos a constituição e gênese do Estado 

moderno. Eles apresentam uma significativa contribuição desde seu tempo, até os dias 

atuais, no que diz respeito à discussão e concepção teórica sobre o Estado e da política em 

geral, bases teóricas essas que revelam diferentes interpretações sobre essa instituição em 

suas relações com a sociedade. 

 Tais autores são chamados de contratualistas,2 aqueles autores que entre os séculos 

XVI e XVIII, vão discutir a política através de um processo histórico e vão afirmar que a 

origem do Estado e/ou da sociedade está num contrato: os homens viviam naturalmente, 

sem poder e sem organização – que somente surgiriam depois de um pacto firmado por 

eles, estabelecendo as regras de convívio e de subordinação política. 

 Contudo, vai ser Karl Marx, pensador alemão do século XIX que vai elaborar em 

seus diversos textos um importante estudo sobre o modo de produção capitalista e suas 

relações de produção, trazendo uma atribuição ao homem enquanto sujeito histórico, com 

potencialidades de transformação em seu meio. 

  No que diz respeito ao Estado, é consensual nos estudos da tradição marxista que o 

pensador alemão não submeteu esse a um tratamento mais sistemático. Porém, é existente 

na obra de Marx e Engels, uma concepção genérica sobre o Estado que pode servir como 

uma espécie de fio condutor para sua análise política. 

 

Uma vez que Marx não desenvolveu uma única e coerente teoria da política e ou do 
Estado, as concepções marxistas do Estado devem ser deduzidas das críticas de 
Marx, a Hegel, do desenvolvimento da teoria de Marx sobre a sociedade (incluindo 
sua teoria da economia política) e de suas análises de conjunturas históricas 
específicas, tais como: a revolução de 1848, na França, a ditadura de Luís 
Napoleão, ou a Comuna de Paris de 1871 (CARNOY, 2003, p.65). 

 

                                                           
2
 Devido ao caráter do atual trabalho não se faz necessário trazer uma discussão mais minuciosa 

sobre as questões em comum desses autores, assim como suas diferenças/divergências de 

pensamento, cabe ressaltar apenas o protagonismo dos mesmos para o entendimento do debate 

sobre os fundamentos clássicos do Estado. Em WEFFORT (2006) encontra-se uma boa introdução a 

este debate. 

 



 

 

                  

 Tal concepção consiste na determinação da natureza de classe do Estado. Marx 

rejeita a visão de que o Estado seria o agente da sociedade como um todo e do interesse 

nacional. Ele considerava as condições materiais de uma sociedade como base de sua 

estrutura social e da consciência humana. “A forma do Estado, portanto, emerge das 

relações de produção, não do desenvolvimento geral da mente humana ou do conjunto das 

vontades humanas” (CARNOY, 2003, p.65).  

 O Estado para o autor foi submetido a uma concepção materialista da história, ou 

seja, o Estado para ser analisado foi colocado em seu contexto histórico. Logo, foi chegada 

a conclusão que não é o Estado que molda a sociedade, e sim ao contrário.  

 Marx não concordava com os contratualistas e defendia que o Estado emergindo das 

relações de produção, não representa apenas o bem-comum, mas é a expressão política da 

estrutura de classe intrínseca a produção. E os autores supracitados, assim como Hegel, 

tinham uma visão do Estado enquanto representante da “coletividade social”, acima das 

classes e os interesses de cada um, assegurando que a competição entre os indivíduos e os 

grupos permanecesse em ordem, enquanto os interesses coletivos seriam guardados nas 

ações estatais. 

 

Marx veio a rejeitar essa visão do Estado como curador da sociedade como um 
todo. Uma vez que ele chegou a sua formulação da sociedade capitalista como uma 
sociedade de classes, dominada pela burguesia, seguiu-se necessariamente a sua 
visão de que o Estado é a expressão política dessa dominação. Na verdade, o 
Estado é um instrumento essencial de dominação de classes na sociedade 
capitalista. Ele não está acima dos conflitos de classes, mas profundamente 
envolvido neles. Sua intervenção no conflito é vital e se condiciona ao caráter 
essencial do Estado como meio da dominação de classe (CARNOY, 2003, p. 67). 
 

 O mesmo autor, porém nos chama atenção que não se deve deduzir simplesmente 

que o Estado seja um mero complô de classe, pois, ele tende que ao mediar às 

contradições entre os indivíduos e a comunidade, e, uma vez que a comunidade é dominada 

pela burguesia, o Estado acaba mediando às situações a favor da mesma. 

O Estado parece ter poder, mas esse poder reflete as relações na produção, na 
sociedade civil. O Estado é a expressão política da classe dominante sem ser 
originário de um complô de classe. Uma instituição socialmente necessária, exigida 
para cuidar de certas tarefas sociais necessárias para a sobrevivência da 
comunidade, torna-se uma instituição de classe (CARNOY, 2003, p.69). 

 O Estado é uma resposta àquela necessidade de mediação e/ou controle dos 

conflitos intraclasses para a manutenção da ordem burguesa sob a égide do modo de 

produção capitalista3.  

                                                           
3
 Cabe ressaltar nesse momento, que a discussão sobre o Estado para Marx, bem como para 

toda tradição marxista está longe de se esgotar nesse rápido panorama que demos. O próprio 

Karl Marx junto com Engels aprofundaram bem mais do que o exposto, e autores como Gramsci, 



 

 

                  

 Entretanto, apesar do Estado no modo de produção de capitalista servir como uma 

espécie de instrumento da classe dominante – a burguesia. Ele não é apenas repressão 

visando o controle da classe trabalhadora, ele é também uma instituição que pode ser 

pressionada, logo, dependendo da correlação de forças, o Estado pode se ampliar dando 

algum tipo de resposta aos movimentos dos trabalhadores. 

 A política social, por sua vez, nasce desse processo dual. Ao mesmo tempo em que 

ela foi uma conquista da classe trabalhadora, ela serve como instrumental de manutenção 

da classe que se encontra no poder. Ou seja, concomitantemente a política social estatal é 

concessão e controle do Estado burguês. 

 Offe (1984), afirma que a política social é a forma pela qual o Estado tenta resolver o 

problema da transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado. 

 

O processo de industrialização capitalista é acompanhado de processos de 
desorganização e mobilização da força de trabalho, fenômeno que não se limita à 
fase inicial do capitalismo, mas que nela pode ser observado com especial clareza. 
A ampliação das relações concorrenciais aos mercados nacionais e finalmente 
mundiais, a introdução permanente de mudanças técnicas poupadoras da força de 
trabalho, a dissolução das formas agrárias de vida e de trabalho, a influência de 
crises cíclicas, etc. têm o efeito comum de destruir, em maior ou menor medida, as 
condições de utilização da força de trabalho até então dominantes. Os indivíduos 
atingidos por tais processos entram numa situação na qual não conseguem mais 
fazer de sua própria capacidade de trabalho a base de sua subsistência, já que não 
controlam, seja em termos individuais ou coletivos, as condições de utilização dessa 
capacidade (OFFE, 1984, p.15). 

 

 Na medida em que o capitalismo se ergueu enquanto modo de produção, ele buscou 

mecanismos de organização, principalmente no que diz respeito à transformação em massa 

da força de trabalho - agora assalariada. As políticas através do Estado foram essenciais 

para o êxito deste modo de produção, sobretudo ao contribuir na integração da força de 

trabalho ao mercado de trabalho. 

 Vejamos que o Estado é colocado como responsável para regulação e/ou 

organização do mercado de trabalho. Em outras palavras: a socialização através do trabalho 

assalariado tem como pré-requisito, que as formas de existência externa ao mercado sejam 

de responsabilidade estatal. 

 Para isto, Offe (1984) expõe dois argumentos, o primeiro é que justamente aqueles 

sistemas (família, assistência privada, igreja) que na fase pré-industrial e no período inicial 

da industrialização tinham assumido funções assistenciais, perdem eficiência no decorrer do 

                                                                                                                                                                                     
Poulantzas, dentre outros, posteriormente deram uma enorme contribuição à teoria de Estado 

marxista, porém, gostaríamos nesse primeiro momento de apenas demarcar o caráter de classe 

desta instituição. 

 



 

 

                  

desenvolvimento industrial, tendo ser substituídos por regulamentações políticas formais. E 

o segundo, consiste no fato de que somente com a estatização daqueles subsistemas é 

permitido controlar as condições de vida da classe trabalhadora e as pessoas às quais é 

admitido o acesso às formas de vida e de subsistência situadas fora do mercado de 

trabalho, com isso podem ser dispensadas temporariamente ou não da venda de sua força 

de trabalho no mercado. 

 Notemos que este processo só ocorre, pois, o capitalismo não foi concebido para 

abranger toda força de trabalho disponível na sociedade, afinal como demonstra o autor 

supracitado, os sistemas pré-industriais perdem a eficiência no decorrer da industrialização, 

ou seja, quanto mais se desenvolve o capitalismo, mais trabalhadores vão ficando a 

margem do sistema, necessitando de políticas assistenciais para sua reproduzirem. Além 

disso, o modo de produção capitalista tende a cada vez mais reduzir a necessidade de mão-

de-obra conforme o desenvolvimento das forças produtivas. Porém, com certo limite, já que 

o sistema vigente necessita da exploração da força de trabalho para sua 

reprodução/manutenção. Assim, as políticas sociais servem fundamentalmente para a 

reprodução material dos trabalhadores. 

 O ponto chave é que para além da simples reprodução material, o conjunto de 

políticas sociais ofertadas pelo Estado serve também para o controle sobre o trabalhador 

assalariado, pois é de extrema importância redefinir, através de regulamentação política, os 

que podem ou não se tornarem trabalhadores assalariados. Foi necessária uma 

institucionalização política para a constituição de uma classe de trabalhadores assalariados. 

 Houve uma integração social do operariado assalariado com mecanismos de 

controle social. Isto é importante para a transmissão de normas e valores pelo Estado 

(burguês). “A transformação da força de trabalho despossuída em trabalho assalariado é, 

ela mesma, parte do processo constitutivo da política social, cuja efetivação não pode ser 

somente pela coerção muda das relações econômicas” (OFFE, 1984, p.20). 

 Contudo, estas políticas sociais sofreram (e sofrem até os dias atuais) algumas 

alterações, apresentando-se de modos distintos conforme o momento do modo de produção 

capitalista. 

 

3. ALTERAÇÕES NO ESTADO BURGUÊS NO ENFRENTAMENTO DAS EXPRESSÕES 

DA “QUESTÃO SOCIAL” ATRAVÉS DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

 De acordo com Harvey (1989), após Segunda Guerra Mundial o capitalismo sofreu 

uma significativa alteração. É neste período que emerge o padrão de acumulação fordista-



 

 

                  

keynesiano (conhecido também pela rigidez no processo de produção), que por sua vez, é 

complementado com políticas cíclicas levadas a cabo pelo Estado, impulsionando o 

crescimento econômico. 

 Em resumo, ocorre no pós-guerra uma transição no regime de acumulação e no modo 

de regulamentação social e política a ele associado. 

 Neste período o Estado canalizou o fundo público para o financiamento do capital e 

para a reprodução da força de trabalho, pois a lógica era que impulsionando a produção, o 

mercado se ampliaria, e, preservando certo poder aquisitivo da classe trabalhadora 

viabilizaria o consumo de mercadorias e a dinamização da economia.  

 Para atingir tais metas foi necessária uma política impulsionadora em relação ao 

emprego. Existia, por exemplo, uma meta do “pleno emprego” e manutenção de certo 

padrão salarial negociadas com as diversas categorias de trabalhadores por intermédio de 

suas representações sindicais. 

 Ao Estado coube viabilizar salários indiretos por meio de políticas sociais públicas, 

operando uma rede de serviços sociais que permitisse liberar parte da renda da população 

para o consumo de massa – elevando a dinâmica da produção econômica. Ou seja, o 

acordo entre Estado, o empresariado e os sindicatos levou a uma ampliação das funções 

estatais no campo das políticas públicas sociais. 

 Este padrão de desenvolvimento possibilitou o avanço de certas conquistas no que 

diz respeito aos direitos sociais nos países do chamado “primeiro mundo” e ficou conhecido 

como Welfare State. O longo período de expansão do pós-guerra que se “estendeu de 1945 

a 1973, teve como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, 

hábitos de consumo e configurações de poder político-econômico” (HARVEY, 1989, p.119). 

 Entretanto, a crise desse padrão de acumulação eclode em meados da década de 

1970, com claros sinais de estagnação econômica mundial, altos índices inflacionários e 

com uma mudança na distribuição do poder no cenário mundial. “O colapso desse sistema a 

partir de 1973 iniciou um período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza” (HARVEY, 

1989, p.119). 

 Este processo traz um redimensionamento das relações de poder no mundo 

capitalista. Estabelece-se, assim, uma intensa concorrência por novos mercados, acirrando 

a competitividade intercapitalista, que passa a exigir alterações no padrão de acumulação. 

 Essa mudança nas formas de organização da produção vai ser chamada de 

acumulação flexível, ou do modelo japonês (toyotismo), reunidas sob o mote da 

flexibilização. Buscava-se uma maior flexibilidade no processo de trabalho, em contrapartida 

à rigidez da linha de produção, da produção em massa e em série do fordismo. 



 

 

                  

 Segundo Harvey (1989), esta flexibilidade se deu no mercado de trabalho, 

acompanhada da desregulamentação dos direitos do trabalho, de estratégias de 

informalização no que diz respeito à contratação da mão-de-obra. 

 O desmonte do Welfare State se deu, e o capital entrou em uma fase de ofensiva 

política e econômica reestruturando-se, em sequencia, na sua etapa neoliberal, não 

demonstrando nenhum tipo de compromisso com o âmbito social. 

 Esta nova etapa exaltou a ideia da globalização da produção e dos mercados, 

concomitantemente com a precarização das relações de trabalho, redução e/ou eliminação 

os direitos sociais, rebaixamento dos salários, estabelecimento de contratos temporários, o 

que afetou profundamente as bases da defesa do trabalho conquistadas pela classe 

trabalhadora durante o pós-guerra. 

 

3.1 O papel do Estado em relação à “questão social” no Brasil contemporâneo 

 

 O neoliberalismo trouxe alterações no trato do Estado com as políticas sociais 

públicas. As transformações no mundo do trabalho vieram acompanhadas de profundas 

mudanças na Esfera do Estado, que foram consubstanciadas na Reforma do Estado. 

 No Brasil, a entrada em cena do projeto neoliberal ocorre a partir dos anos 1990, sob 

a égide do Consenso de Washington 4 que direcionou políticas de ajuste aos países da 

periferia do sistema capitalista.  Especificamente no Brasil os ajustes foram pautados diante 

da crise fiscal do Estado. Desta forma, reduziu-se o financiamento dos serviços públicos e 

preceituava-se o enxugamento dos gastos governamentais. Tudo isso, segundo os 

parâmetros neoliberais, já que estas políticas neoliberais foram colocadas pelos países 

centrais como a grande saída daquela crise dos anos 1970. Em suma, o Brasil se insere 

neste período (neoliberal), no plano internacional de forma bastante particular devido a 

aparente falta de sincronia entre o tempo histórico brasileiro e os processos internacionais. 

 De acordo com Santos Junior (2010), os programas de ajustes estruturais vão ser 

postos aos países em desenvolvimento num primeiro momento, com programas e medidas 

de proteção ou compensação social a grupos e indivíduos vulneráveis pós-crise econômica 

internacional, que causara o aumento da pobreza (principalmente nos países periféricos). A 

preocupação inicial dos grandes centros capitalistas era com o controle da crise econômica 

que ocorrera no plano internacional e com o pagamento dos serviços da dívida externa por 

parte dos países em desenvolvimento. 

                                                           
4
  Foi um conjunto de medidas formulada por economistas de instituições financeiras como, Banco 

Mundial e Fundo Monetário Internacional, que foram seguidas como uma espécie de “receituário” 
pelos dos países em desenvolvimento  visando promover o ajustamento macroeconômico dos 
mesmos. 



 

 

                  

 A pressão pelos ajustes e/ou reformas estruturais foram feitas principalmente pelos 

Organismos Internacionais, como destaque para o Banco Mundial. Essas instituições 

preconizavam que os países periféricos deviam seguir à risca os seus direcionamentos, pois 

assim alcançariam um crescimento econômico considerável. 

 Entretanto, estas políticas neoliberais trouxeram na verdade, um desemprego 

massivo e um rigoroso corte nos gastos sociais. Em contrapartida, isso levou a um 

aprofundamento das desigualdades sociais, com o Estado levando aos sujeitos a 

responsabilidade de “se virarem no mercado”. Exaltou-se o mercado, reduzindo o cidadão à 

condição de consumidor, pura e simplesmente. O enxugamento na máquina estatal levou a 

focalização, a descentralização e a privatização das políticas sociais (processo 

completamente inverso àquele pautado na década anterior na promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que trazia uma série de direitos sociais).  

 Todavia, este conjunto de políticas não teve eficácia no que diz respeito ao 

crescimento econômico dos países “ajustados”. Pelo contrário, esse processo levou a uma 

radicalização das expressões da “questão social” nos países periféricos do mundo 

capitalista.  

 A partir dos anos 2000, tem-se uma ênfase na focalização de programas sociais aos 

segmentos considerados mais vulneráveis da sociedade. O Estado brasileiro tenta intervir 

nas expressões da “questão social” buscando uma melhora nos padrões de distribuição de 

renda. 

 Em suma, trazem uma ideia utópica de conciliação entre crescimento econômico e 

desenvolvimento social, assim como, a valorização do capital e equidade social, “pares 

conceituais incompatíveis na lógica do capital” (MOTA, 2012, p.4). O Estado age através de 

políticas compensatórias como subsídios aos mais pobres, enfrentado a pobreza com 

políticas de inclusão e/ou de mínimos sociais. 

 De acordo com a autora supracitada, estes tipos de programas são recomendados e 

elogiados pelos organismos internacionais, como exemplo no enfrentamento da pobreza. 

Contudo, estas políticas estatais compensatórias e focalizadas, apenas permitem o aumento 

do consumo das famílias pauperizadas, não interferindo na origem das desigualdades 

sociais. 

 Logo, devido ao seu caráter histórico, o Serviço Social como uma especialização do 

trabalho, acaba tendo um papel fundamental nesse processo de (tentativa) enfrentamento 

das expressões da “questão social”, já que, este é um profissional que historicamente atua 

de diversas formas 5no trato das políticas sociais. 

                                                           
5
  Seja na construção e elaboração das políticas sociais, assim como , no processo de execução, 

monitoramento e avaliação destas. 



 

 

                  

 

3.2 Breves comentários acerca da inserção do Serviço Social na atualidade 

 

 Como vimos no decorrer do texto, os últimos 30 anos marcaram uma mudança na 

conjuntura mundial, e mais especificamente, um empobrecimento da classe trabalhadora.  

 Este é o cenário que o Serviço Social contemporâneo se depara. Ele sofre com 

alterações nas bases de produção da “questão social” devido às diversas formas de 

precarização que o capitalismo vem submetendo aos trabalhadores. Prontamente, o 

profissional se vê compelido de duas formas: primeiro, como partícipe da classe 

trabalhadora, sofrendo com as mais diversas alterações, seja no seu padrão de vida, 

empregos, etc. e, segundo, com as novas respostas que têm de ser dadas ao público 

usuário de seus serviços que sofre com a aligeirada pauperização proporcionada pelas 

relações sociais capitalistas. 

 Isto ocorre porque, “como produto histórico a profissão se modifica através das 

interferências que recebe do movimento das classes sociais e de seus representantes 

(capitalistas e trabalhadores), e do Estado” (GUERRA, 2010, p.96). 

 No Brasil, a partir da entrada do neoliberalismo e a tendência ao desemprego colada 

a precarização do mundo do trabalho, os assistentes sociais tendem a se inserir em 

relações e/ou condições em seus postos de trabalho cada vez mais precárias.  

 Como este é um processo que ocorre de maneira visceral na sociedade capitalista, 

afeta a profissão como um todo, desde a precarização do ensino, com uma formação cada 

vez mais apressada, com pouca qualidade e voltada apenas ao mercado, no que resulta na 

saída de profissionais sem criticidade e despreparados para atuar nos diversos campos 

sócio-ocupacionais, até mudanças significativas nos espaços de trabalho, juntamente com a 

sua inserção nas políticas sociais precarizadas ofertadas pelo Estado. 

 O Serviço Social passa a exercer um papel fundamental nas atuais políticas levadas 

a cabo pelo Estado brasileiro na contemporaneidade. 

 

O assistente social acostumado a operar com um orçamento insuficiente, dentro do 
princípio da seletividade, construindo critérios de elegibilidade ou pelo menos 
atuando com eles, selecionando os mais pobres dentre os pobres, a executar pobres 
políticas sociais para pobres, acaba sendo competente, eficiente e eficaz em 
racionalizar recursos via programas focalistas e seletivos (GUERRA, 2010, p. 98). 

 Esse processo dá margem para a entrada do pensamento pós-moderno e 

conservador, reatualizando/revitalizando o conservadorismo6 nos dias atuais.  

                                                           
6
  Raposo (2010) traz em seu texto uma importante reflexão para o enfrentamento das “novas” 

expressões do conservadorismo no Serviço Social contemporâneo. 



 

 

                  

 A “adoção de um padrão de políticas sociais sem direitos sociais concorrem para a 

assistencialização da pobreza, da política de assistência social e do próprio Serviço Social” 

(MOTA, 2010, p. 100). 

 O novo padrão de intervenção na “questão social” tende a colocar para a profissão o 

debate sobre a dualidade da mesma em relação à manutenção/reprodução da ordem 

(capitalista) e a resistência anticapitalista. 

 Estas contradições do trabalho do assistente social na conjuntura contemporânea 

nos leva a reflexão sobre as perspectivas que estão postas para os profissionais em seu dia 

a dia de trabalho. Ao mesmo tempo em que lhe coloca desafios em 

 

[...] dar respostas que tenham uma eficácia social na modificação das condições de 
vida dos sujeitos sociais, cujo conteúdo esteja em consonância com o projeto ético-
politico profissional; superar o que se chama de “mero discurso do direito a ter 
direitos” e buscar estratégias coletivas que permitam a efetivação destes. Esse tem 
sido um grande desafio, já que se entende que o discurso do direito a ter direitos, ao 
naturalizá-los, tem sido um caminho para a despolitização, reforçando a 
desmobilização e escamoteando a necessidade da luta coletiva em face da perda de 
direitos (GUERRA, 2010, p. 106-107).  

 

4. CONCLUSÂO 

 

 As alterações ao longo do tempo no trato do Estado em relação às manifestações da 

“questão social” só demonstram o quanto este é atrelado à classe dominante, que o utiliza 

como instrumento extremamente necessário para a manutenção de seu poder e 

consequentemente da ordem social capitalista vigente. 

 Cada vez mais segmentos da população tornam-se sobrantes e desnecessários para 

o capital, que, por sua vez, passam a ter uma “maior preocupação” com estes indivíduos, 

visando manter sob controle a população, evitando possíveis momentos de convulsão 

social.  

A intervenção do Estado brasileiro sobre a “questão social” na contemporaneidade 

se dá de forma extremamente reduzida. A intenção do Estado burguês é de tentar ocultá-la 

ao máximo utilizando as políticas sociais, de uma forma bem fragmentada. 

Pela atual conjuntura é impensável dentro das políticas estatais qualquer iniciativa no 

sentido de universalização. Há intervenção social, mas sem alterar os pilares das relações 

sociais capitalistas. 

O Serviço Social acaba tendo um papel importante em todo este processo. Contudo, 

a precarização da vida e das condições de trabalho dos assistentes sociais e dos demais 

trabalhadores acabam confluindo para o aumento e diversificação das demandas que 

chegam aos profissionais pelas instituições e pelo público usuário. Portanto, são de extrema 



 

 

                  

necessidade uma melhor preparação e qualificação teórico-prática para o enfrentamento de 

tais questões. 

Atrelado a isso, temos o movimento da burguesia e seu Estado de colocar a “questão 

social” totalmente descontextualizada, desistoricizada, deseconomizada. O Serviço Social 

não pode se limitar apenas ao papel de instrumento estatal de controle da classe 

trabalhadora para que não exista nenhum tipo de questionamento a ordem vigente, ao 

status quo. 

Pelo contrário, dentro de suas possibilidades (enquanto uma profissão inserida na 

divisão sócio-técnica do trabalho) ele pode contribuir tanto para uma melhor formulação e 

execução das políticas sociais, assim como, no processo de politização da classe 

trabalhadora visando à construção de projetos societários emancipatórios. 
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