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Resumo [comunicação oral] 

À luz da teoria social marxista, este artigo objetiva analisar as 
principais mudanças societárias ocorridas no Brasil, desde os 
anos 1990, com o avanço do neoliberalismo, fazendo destaque 
à Emenda Constitucional nº 95/2016, e suas inflexões para o 
trabalho dos assistentes sociais, haja vista que as políticas 
sociais públicas representam o principal locus desta 
intervenção. Concluiu-se que dentre os principais desafios 
postos ao trabalho profissional nesse contexto está o de 
contribuir para a construção de novas correlações de força em 
defesa dos interesses da classe trabalhadora, o que engloba a 
necessidade de defesa do sentido público das referidas 
políticas. 
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Abstract 

In the light of Marxist social theory, this article aims to analyze 
the main societal changes that have occurred in Brazil since the 
1990s with the advancement of neoliberalism, highlighting 
Constitutional Amendment No. 95/2016 and its inflections for 
the work of social workers, Given that public social policies 
represent the main locus of this intervention. It was concluded 
that among the main challenges posed to professional work in 
this context is to contribute to the construction of new 
correlations of strength in defense of the interests of the 
working class, which encompasses the need to defend the 
public sense of these policies. 
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I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este artigo objetiva analisar as principais mudanças societárias que vêm 

ocorrendo no Brasil, a partir do início dos anos 1990, com o avanço do projeto neoliberal 

no período pós-constituinte e suas inflexões para o trabalho profissional dos assistentes 

sociais. Desta forma, procurou-se problematizar quais são os desafios postos, atualmente, 

ao trabalho dos assistentes sociais que atuam no campo das políticas sociais públicas, 

haja vista que as políticas sociais públicas se constituem o principal locus da 

materialização do trabalho dos referidos profissionais. Entende-se que esta questão ganha 

sentido, ao constatar que, nas últimas décadas, neste país, o acesso aos direitos sociais 

instituídos pela Constituição Federal Brasileira de 1988, torna-se cada vez mais difícil 

devido as medidas neoliberais que vêm sendo adotadas pelo governo brasileiro. Desta 

forma, as bases dos sistemas de proteção social estão sendo desmanteladas, o que 

dificulta o acesso aos direitos sociais e redireciona as formas de enfretamento relativas à 

questão social, visto que as medidas neoliberais orientadas pelas agências multilaterais e 

as corporações transnacionais, na área social, traz em seu cerne a redução dos gastos 

com políticas sociais públicas, priorizando os programas seletivos e focalizados de 

combate à pobreza no âmbito do Estado, em detrimento do alcance universal, 

disseminando o ideário de solidariedade e transferindo responsabilidades  da sociedade 

civil e restringindo acesso aos referidos direitos sociais. 

Este cenário pode ser compreendido por meio do movimento histórico da 

sociedade, produto das relações sociais determinadas pelas contradições da relação 

capital x trabalho que implicam em um complexo processo de reprodução da vida social, 

no qual as políticas públicas sociais se constituem importantes. Assim, este artigo foi 

estruturado em seis partes, incluindo as considerações iniciais e finais; na segunda parte, 

o artigo apresenta um breve histórico sobre a realidade brasileira, a partir da transição do 

final da década de 1980 para os anos de 1990, período marcado pela instituição dos 

direitos sociais, fazendo destaque para a sua desestruturação pela reforma do Estado 

brasileiro. Na terceira parte, foi efetuada uma análise das políticas sociais públicas no 

Brasil, enfatizando que o Estado sob a orientação neoliberal, a lógica fiscal adquire 

supremacia em detrimento dos investimentos em políticas sociais públicas voltadas para o 

acesso aos direitos sociais, tais como: a saúde, a habitação, a educação etc..Na quarta do 

artigo foi efetuado um esforço para compreender a Emenda Constitucional nº 95/2016, a 

qual instituiu um novo regime fiscal, no Brasil, impondo limites aos gastos públicos, 



 

consolidando, assim, um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital (NETTO, 

2004). 

Na quinta parte foram evidenciados alguns desafios postos por tal contexto ao 

trabalho profissional do assistente social. Nas considerações finais foram destacadas as 

principais reflexões apreendidas do conteúdo explorado, buscando subsídios que possam 

responder a questão que orientou a elaboração deste artigo, ou seja: quais são os desafios 

postos, atualmente, ao trabalho dos assistentes sociais no campo das políticas sociais 

públicas?  

 

II – O BRASIL NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DOS ANOS 1980 PARA OS ANOS 1990 

 

A história da sociedade brasileira tem evidenciado a importância do 

protagonismo da classe trabalhadora e dos movimentos sociais organizados no processo de 

consolidação democrática, na perspectiva de construção de uma sociedade mais livre, justa 

e solidária. Assim, na década de 1980, enquanto os países centrais vivenciavam o avanço 

da hegemonia neoliberal, o Brasil experimentava um pacto social democrático explicitado na 

Constituição Federal Brasileira (1988) que concebeu a promessa de afirmação e extensão 

dos direitos sociais no país, juntamente, com as mudanças sociopolíticas processadas neste 

período.  

Registra-se que esse momento histórico foi permeado por contradições, pois as 

propostas para a área social apresentadas pelo campo da esquerda tiveram muito mais 

expressão no ordenamento jurídico do que na conformação do poder em torno de um 

governo classista democrata, o que pode ser evidenciado ao tentar considerar a 

consonância do texto constitucional e a realidade brasileira naquele momento histórico. A 

propósito, Gomes (2013) afirma que, ao compreender como opera a dinâmica capitalista na 

esfera da política, é nítido o antagonismo entre dominantes e dominados, assertiva essa que 

Marx já havia decifrado desde o final do século XIX. Sob essa ótica, a racionalidade do 

capital mantém para si a esfera da produção e para sociedade dissemina o fetiche da 

igualdade perante a lei. 

Entende-se, então, que a conjuntura nacional brasileira dos anos 1990 não se 

apresenta alheia ao cenário global, pois o Brasil inserido na divisão internacional do trabalho 

finca as primeiras bases do projeto neoliberal, com o apelo principal de redefinição do papel 

do Estado. Assim, 

 

Nesse clima, passou a ser imperativos a necessidade do ajuste macroeconômico, da 
reestruturação produtiva e da contrarreforma sob o discurso da necessidade de 
redução dos custos, racionalização do gasto público, maior agilidade e eficiência no 



 

aparelho estatal. Apoiado pelas agências financeiras internacionais foi forjado no 
país o clima ideológico e político favorável à implantação do programa de 
estabilização, ajuste e reformas institucionais. Este conjunto de medidas aparecia 
como alternativa de desenvolvimento econômico para a crise que o Brasil enfrentava 
desde os anos de 1980 (ALENCAR; ALMEIDA, 2011,p.11). 

 

Nessa esteira teve início o desmonte dos direitos sociais no governo Collor 

(1990-1992) e sua continuidade no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 

Durante dois mandatos, o país é submetido a uma profunda crise econômica controlada 

pelo Fundo Monetário Internacional – FMI e pelo Banco mundial, sob a política neoliberal, 

resultando no sucateamento das empresas públicas e degradação dos serviços públicos de 

saúde, assistência social, previdência social, educação, moradia e atingindo fortemente os 

postos de trabalho, tornando-os cada vez mais escassos.  

 

III - A POLÍTICA SOCIAL PÚBLICA BRASILEIRA SOB O AVANÇO DA OFENSIVA 

NEOLIBERAL 

 

É notório, no processo de reforma do Estado brasileiro, apontar a 

desestruturação das políticas públicas na área social. Contudo, convém antes de prosseguir 

este raciocínio conceituar políticas públicas e incluir a política social como tal. A propósito, 

Pereira (2009, p.174, grifo da autora) refere-se que: 

 

Política pública expressa, assim, a conversão de demandas e decisões privadas e 
estatais em decisões e ações públicas que afetam e comprometem a todos. Trata-
se, no dizer de Lafer (1978), da integração da política inter-partes com a política 
super-partes. Por ser pública (e não propriamente estatal ou coletiva muito menos 
privada), ela, assim como todas as suas espécies (aí incluída a política social), tem 

dimensão e escopo que ultrapassam os limites do Estado, dos coletivos ou 
corporações sociais e, obviamente, do indivíduo isolado. Por isso, o termo "público" 
que a qualifica como política tem um intrínseco sentido de universalidade e de 
totalidade. (grifo da autora) 

 

Pelo exposto constata-se que são as dimensões de universalidade e totalidade, 

as geradoras das críticas de como se apresenta a operacionalização da política social 

brasileira em tempos neoliberais, conduzindo ao principal desafio que é a afirmação de 

direitos sociais já fundamentados em lei, mas não atendidos a partir das premissas de 

universalidade e totalidade, ou seja, não são para todos e, sim, para um segmento social 

considerado mais pobre. 

Segundo Alencar e Almeida (2011), o governo Fernando Henrique Cardoso 

consolidou a política neoliberal promovendo reformas estruturais por meio de alterações 

constitucionais, favorecendo os processos de privatização e a entrada do capital 

estrangeiro. Desta forma, tanto a relação Estado x sociedade quanto a relação capital x 



 

trabalho foram alteradas. Sendo assim, o Estado perde o papel de promotor e articulador do 

desenvolvimento econômico e social e se configura como agente estimulador do grande 

capital por meio do fortalecimento da autorregulação do mercado.  

Desta forma, segundo Ianni (1997) está em curso uma crise generalizada do 

Estado-nação, reduzindo a capacidade decisória do governo nacional, à medida que todos 

os setores da economia são influenciados pelas determinações externas. Isso inclui o 

campo dos transportes, da habitação, da saúde, da educação e do meio ambiente, onde 

cresceram as sugestões, os estímulos, as orientações, os financiamentos e as imposições 

de organizações multilaterais. O papel da sociedade civil considerada um terreno de 

antagonismo, um espaço de lutas de classe, assume então novas formas de participação no 

chamado terceiro setor, através da ação das organizações não-governamentais na forma de 

organizações sociais (OS’s), organizações sociais da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP’s), parcerias público-privadas (PPP’s) e, mais recentemente, as fundações.  

Em síntese, a reestruturação do Estado pode ser sinalizada como a hipertrofia 

da sua função de garantidor da acumulação capitalista simultaneamente à sua atrofia como 

legitimador desta, na medida em que o fundamento dessa reestruturação é a concepção de 

que o único regulador societal legítimo e eficiente é o mercado, fazendo emergir um Estado 

mínimo para o trabalho máximo para o capital (NETTO, 2004). Por consequência, 

nitidamente, a política social pública assume a forma de enfrentamento da questão social 

com características de segmentação, fragmentação e focalização, dividindo o seu público 

alvo em, de um lado, trabalhadores e, de outro, cidadãos alheios ao processo produtivo, 

ambos consumidores. Logo, a política social se apresenta com características de 

mercantilização, financeirização e monetarização.  

Resumidamente, a mercantilização da política social pública consiste na 

liberdade do mercado em vender saúde, educação, previdência privada, habitação entre 

outros serviços, transformando direitos sociais em mercadoria. A financeirização ocorre 

quando o Estado repassa recursos financeiros do fundo público às instituições bancárias 

que utilizam esse capital para investimentos financeiros e, consequente, geração de lucro 

através de juros. A monetarização consiste na transferência de dinheiro do Estado para o 

cidadão, mediado pelas instituições financeiras, com primazia de tornar esse cidadão em um 

consumidor. É importante considerar o papel central da globalização aliada à mídia 

enquanto reprodutoras desse processo. 

Nesse sentido, a globalização da economia, expressa pela internacionalização 

do capital, possibilita a este assumir a direção das relações sociais, transformando-as em 

relações entre coisas. A propósito, Granemann (2012) refere-se que a “globalização” do 

capital já está realizada e o planeta inteiro tornado um imenso mercado de mercadorias tão 



 

rapidamente descartáveis como as necessidades criadas a cada dia; o próprio fundo público 

e os serviços sociais que respondiam a parte dos imperativos postos pela luta da classe 

trabalhadora são ativados como respostas para a retomada do crescimento do capital e 

como equações sempre momentâneas para o enfrentamento de mais uma de suas crises. 

A mídia, em prol do capital, promove os serviços ofertados pelo mercado em 

detrimento das políticas públicas garantidas pelo Estado, pois cotidianamente tais 

fenômenos podem ser visualizados. Nesse sentido, as ideias de Ianni (1997, p.21) são 

elucidativas: 

Uma face importante da realidade política global compreende a formação e a 
atuação das corporações transnacionais da mídia. Elas organizam e agilizam não só 
os meios de comunicação e informação, mas também a eleição, seleção e 
interpretação dos fatos, sejam eles sociais, econômicos, políticos ou culturais.  

 

A desestruturação da política social brasileira se configura como um fenômeno 

decorrente de múltiplas determinações, em especial do acirramento da conflitualidade 

capital-trabalho, em decorrência do avanço do ímpeto capitalista para ampliar ou mesmo 

garantir o processo de acumulação, especialmente, diante da crise estrutural em curso.   

Assim, diante deste terreno adverso para afirmar direitos sociais, principalmente 

através da materialização da política social pública no Brasil, torna-se relevante analisar 

seus rebatimentos para o trabalho dos assistentes sociais. 

 

IV - A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016: a lógica fiscal x direitos sociais 

 

 Com o processo de reorganização da acumulação capitalista em nível mundial, dado 

o contexto de crise estrutural do capital, e com o esgotamento das estratégias 

neodesenvolvimentistas4, no Brasil, especialmente agravado pela crise política, a ofensiva 

neoliberal, neste país, intensifica-se a partir da década de 2010, provocando a agudização 

da questão social e ratificando a impossibilidade do desenvolvimento humano nas condições 

históricas do capitalismo global no século XXI. 

                                                 
4
 Em entrevista fornecida à Raquel Raichelis, na Revista Serviço Social e Sociedade (2014, p. 584), 

Castelo apresentou as principais propostas do novo desenvolvimentismo: “1) complementariedade da 
atuação de um Estado forte nas falhas de mercado, com o objetivo de fortalecê-lo (...); 2) na política 
econômica: responsabilidade fiscal, superávit primário, metas inflacionárias, câmbio flutuante e 
tributação regressiva, com intervenções pontuais no câmbio e nos juros; 3) incentivos fiscais, 
tributários e subsídios para conglomerados do capital monopolista aumentarem suas taxas de lucro, 
sob o manto de uma política industrial e de inovação tecnológica (...)”; 4) aumento da massa salarial e 
do crédito para ampliação do consumo do mercado interno e; 5) nas expressões mais agudas da 
“questão social”, a política social de transferência de renda de larga abrangência e focalizada nas 
camadas mais miseráveis da nossa sociedade”.   
 



 

Nesse bojo, como componentes da engenhosidade da reação burguesa 

neoliberal, neste país, podem ser destacadas as seguintes propostas: - Reforma da 

Previdência (PEC 287/2016); - Reforma Trabalhista e a Emenda Constitucional nº 95, de 15 

de dezembro de 2016, que instituiu um novo regime fiscal para os Poderes da União.  

Este novo regime fiscal impõe limites para o crescimento das despesas 

primárias5, os quais irão vigorar por vinte anos, independentemente de eventual aumento do 

PIB ou das necessidades concretas da população. Assim, a partir de 2017 até 2036, o 

orçamento da União com tais despesas não poderá exceder o valor do ano anterior, 

corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, o que trará impactos 

significativos às políticas sociais e aos serviços públicos, uma vez que o congelamento dos 

recursos financeiros federais por longo período, além de intensificar a precarização de tais 

serviços, poderá restringir e/ou comprometer o acesso universal das pessoas aos mesmos 

(DIEESE, 2016). 

A referida Emenda estabelece, ainda, sanções aos órgãos e Poderes que 

descumprirem tais limites, aos quais serão aplicadas, até o final do exercício de retorno das 

despesas aos respectivos limites, as seguintes vedações, dentre outras: a proibição de 

realizar concursos públicos, com exceção da reposição das vacâncias de cargos efetivos ou 

vitalícios; a criação de cargos, empregos ou funções que impliquem em aumento de 

despesas; a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 

reposições previstas no inciso IV, do art. 109; a alteração da estrutura de carreira que 

implique aumento de despesa; e a concessão de reajuste, aumento ou adequação da 

remuneração de membros de Poder ou órgão, servidores e empregados públicos e militares.  

Constata-se, então, que essas propostas, verdadeiramente, priorizam a lógica 

fiscal em detrimento das políticas sociais públicas voltadas para a reprodução social dos 

trabalhadores, devido aos inúmeros prejuízos que a redução dos gastos com as políticas 

sociais pode acarretar, por exemplo, a interrupção de serviços e a predisposição aos riscos 

de doenças já agravados pelo subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Esta situação se torna ainda mais preocupante ao considerar o atual contexto de 

recessão econômica vivido no Brasil, o aumento de desemprego e a queda da renda dos 

brasileiros, o que, inevitavelmente, provocará um aumento da procura pelos serviços 

públicos de saúde, já tão precarizados e insuficientes para atender a crescente demanda.  

Assim, como PEC 241/2016 na Câmara dos Deputados, e como PEC 55/2016, 

no Senado, esse novo regime fiscal foi alvo de duras críticas de diversos segmentos da 

                                                 
5
 São despesas não financeiras que correspondem ao conjunto de gastos que possibilitam a oferta de 

serviços públicos à sociedade, deduzidas as despesas financeiras (DIEESE, 2016). 
 



 

sociedade brasileira6 e de motivação para várias mobilizações sociais7, sobretudo por suas 

afrontas aos direitos sociais, em especial os da seguridade social e da educação, e por não 

atacar uma das principais origens do déficit orçamentário, ou seja, as elevadas despesas 

com o pagamento dos juros da dívida pública. 

De acordo com entrevista fornecida por ALVES (2016), a PEC 241 representou 

uma peça essencial da engrenagem do choque neoliberal no Brasil, consistindo num 

elemento da reação burguesa vinculado ao quadro histórico mais global de ação predatória 

do capital financeiro contra o fundo público. Assim, afirma este autor (idem) que “a 

austeridade neoliberal na América do Sul – no caso, Brasil e Argentina, é o retorno das 

políticas de desmonte social e espoliação da Nação pelos interesses do bloco no poder 

oligárquico rentista-parasitário”, correspondendo ao “retorno avantajado do velho modelo 

neoliberal que fracassou na década de 1990”. 

Pelo exposto, constata-se uma clara opção de classe pelo governo brasileiro, ao 

defender os interesses da burguesia rentista quando opta por “desprezar a redução imediata 

dos juros e o combate à evasão fiscal e retirada de benefícios fiscais para grandes 

empresas” (idem) e por não corrigir o caráter recessivo da tributação brasileira.  

Dessa forma, o que se observa é uma redução significativa do papel do Estado e 

de sua função pública de provedor dos direitos sociais e de promotor da distribuição da 

renda, notadamente de seu papel civilizatório, uma vez que a nova e voraz ofensiva 

neoliberal em curso provoca um processo de precarização crescente do trabalho8 e de 

                                                 
6
 O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde, por exemplo, publicaram uma Nota sobre a PEC 241/2016, na qual destacam os graves 
prejuízos que suas medidas podem acarretar no âmbito da política de saúde brasileira (Disponível 
em: http://www.cosemsal.org/public/documentos/nota-sobre-a-proposta-de-emenda-constitucional-
241-01agosto.pdf. Acesso em 10 fev. 2017). Da mesma forma, o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) apresentou a Nota Técnica intitulada “PEC nº 
241/2016: o novo regime fiscal e seus possíveis impactos”, na qual critica tais medidas considerando 
que as mesmas representam uma limitação do papel do Estado e das funções do setor público. 
  
7
 O movimento estudantil e de docentes realizaram uma série de atos que envolveram desde 

ocupações de escolas e universidades, aulas públicas, manifestações de rua e greves em protesto 
contra o governo Temer e em especial contra a PEC 241, dadas suas propostas voltadas à limitação 
dos investimentos em educação e saúde.  
 
8
 Segundo Alves (2013), esta precarização se dá no sentido da constituição ampliada de uma nova 

precariedade salarial definida pelas novas formas de contratação flexível (trabalho temporário, 
terceirização, etc.) e pela difusão da gestão toyotista apensada às novas tecnologias informacionais. 
Essas alterações configuram-se em “uma nova estrutura da vida cotidiana de homens e mulheres que 
trabalham. Por exemplo, a flexibilização da jornada de trabalho por meio do banco de horas coloca o 
operário ou empregado como ‘homem inteiro’, à disposição da dinâmica laboral do capital” (idem, p. 
92).  
 

http://www.cosemsal.org/public/documentos/nota-sobre-a-proposta-de-emenda-constitucional-241-01agosto.pdf
http://www.cosemsal.org/public/documentos/nota-sobre-a-proposta-de-emenda-constitucional-241-01agosto.pdf


 

precarização das condições de existência social do trabalho vivo 9 , ampliando 

significativamente a barbárie social. 

Com isso, todos serão afetados, pois a Emenda Constitucional nº 95 rompe com o 

frágil pacto social representado pela Constituição Federal de 1988 e contribui para a 

intensificação dos conflitos, na medida em que provocará uma acirrada disputa das classes 

sociais e suas diversas frações pelo orçamento público.  

Assim, parafraseando Alves (2016), a redução dos gastos públicos no país mais 

desigual do mundo “não é só uma insensatez política, mas um crime contra a humanidade”, 

haja vista que restringe o acesso de inúmeros trabalhadores às políticas sociais públicas, 

uma das principais formas de redistribuição de riqueza socialmente produzida, limitando, 

dessa forma, as possibilidades de existência humana nesta sociedade. 

 

V - POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS NO CONTEXTO NEOLIBERAL E OS DESAFIOS 

PARA O TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS  

 

As políticas sociais públicas são resultados dos processos de lutas pelo 

reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e podem ser consideradas respostas 

estratégicas do Estado como uma forma de enfrentamento da questão social decorrente da 

contradição central do modo de produção capitalista, onde o sujeito produtor da riqueza 

social dela não se apropria. Do ponto de vista econômico, as políticas públicas representam 

a manutenção da acumulação capitalista, pois tais ações são dirigidas à reprodução social 

da classe trabalhadora, com repercussões diretas no processo produtivo.  

Considerando que as políticas sociais em sua dimensão pública são operadas 

no âmbito do Estado, as ações podem ser oferecidas nos outros setores com características 

inerentes de institucionalização e fundamentação legal e material, independente de onde 

estão localizadas. Desta forma, para Netto (1992) o planejamento e execução as políticas 

sociais articula um espaço para trabalhadores especializados, constituindo um mercado de 

trabalho inclusive para os assistentes sociais, inicialmente vinculados à execução de tais 

políticas.   

Nesse sentido, conforme dados de uma pesquisa realizada, em 2005, pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), em parceria com a Universidade Federal de 

Alagoas, junto aos profissionais ativos inscritos nos conselhos regionais, no contexto 

                                                 
9
 Termo apresentado por Alves (2013), a precarização das condições de existência social do trabalho 

vivo provoca a precarização do homem-que-trabalha, o que se manifesta, por exemplo, nos altos 
índices de adoecimento atualmente verificados em diversos países. 



 

nacional, 78,16% dos assistentes sociais trabalham em organismos estatais (ALENCAR, 

ALMEIDA, 2011, p. 105). Assim,  

 

Esses dados confirmam a tendência histórica de inserção do assistente social na 
esfera pública estatal, considerando o total de percentuais das instituições públicas 
municipais, estaduais e federais. O mercado de trabalho para os assistentes sociais 
tradicionalmente teve o Estado como seu maior empregador, tendo em vista a 
tendência de generalização do caráter público da intervenção sobre a “questão 
social” na sociedade brasileira, ainda que com graves distorções, como já foi 
amplamente discutido na literatura profissional que trata da condição da política 
social no Brasil. Dentre as principais áreas, destaca-se a da saúde, com maior 
número de assistentes sociais, além da assistência social, previdência social, 
habitação, educação e o campo sociojurídico. 
 

Desta forma, a relação de trabalho estabelecida entre os assistentes sociais e o 

Estado se configura, prioritariamente, como uma relação de trabalho assalariado; no 

contexto pós-Constituição de 1988, esses profissionais assumem o planejamento, além da 

execução das políticas sociais públicas sob a orientação do Estado neoliberal, quando se 

constata o agravamento da precarização das condições de trabalho, dificultando 

enormemente a concretização do projeto ético-político do Serviço Social comprometido com 

a concretização dos direitos de cidadania.  

Com efeito, dentre os desafios postos ao trabalho dos assistentes sociais que 

atuam no âmbito do Estado, em particular, no planejamento e na execução das políticas 

sociais públicas, está o de contribuir para a construção de novas possibilidades de 

processos civilizatórios, resistindo ao conservadorismo e lutando pelo sentido público das 

referidas políticas, enquanto estratégia de ampliação e efetivação da cidadania dos sujeitos 

sociais, o que implica, necessariamente, na necessidade de construir e de fortalecer novas 

correlações de forças políticas capazes de fazer valer os interesses da classe trabalhadora. 

 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração deste artigo permitiu compreender que em um cenário onde o 

capital incorpora sua face mais perversa, hipoteticamente, a política social através do 

Estado poderia ser efetiva com base no ordenamento jurídico fundado na Constituição 

cidadã. Apesar de sua desestruturação, e não o seu fim, a política social segue 

permanecendo o desafio de sua concretização, porém priorizando a focalização e 

seletividade em detrimento da universalidade e totalidade. 

No Brasil, a perspectiva de universalidade de acesso às políticas sociais 

públicas foi definida na Constituição Federal de 1988 representada, principalmente, pelo 

tripé da seguridade social, em que a luta da classe trabalhadora foi fundamental ao 

questionar a ordem estabelecida pelo capital. Contudo, a reforma do Estado desconstruiu 



 

parte significativa dessas conquistas sob a orientação neoliberal inaugurada no governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso e reproduzida até o governo atual. 

Nesse cenário, são inúmeros os desafios postos ao trabalho profissional do 

assistente social, sobretudo no que tange à universalização do acesso às políticas sociais 

públicas à concretização de direitos, conforme preconiza o Projeto Ético Político 

Profissional, pautado pelo  Código  de  Ética  de  1993, 

pelas  Diretrizes  Curriculares  de  1996 e 

pela legislação que regulamenta o exercício profissional (Lei n. 8662, de 07/06/93). Para tal, 

torna-se fundamental o aporte teórico-metodológico da tradição marxista, para a 

compreensão do movimento da história marcado, contemporaneamente, pela expansão do 

capital global e retração do Estado brasileiro.  

Conclui-se, assim, que este texto forneceu alguns subsídios para aprofundar a 

compreensão sobre a atual situação das políticas públicas e a tendência de precarização 

das mesmas com a instituição do novo regime fiscal a partir da Emenda Constitucional n. 

95/2016, o que trará inúmeros desafios ao trabalho do assistente social em tempos de 

Estado neoliberal.  
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