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RESUMO 
O presente artigo busca evidenciar a temática da Questão Social na 
perspectiva de sua indissociabilidade (IAMAMOTO, 2008) e relacionar 
teórica e analiticamente alguns dos seus efeitos sobre o trabalho, no 
contexto de Pandemia, os quais reverberam nas condições de vida dos 
sujeitos. Partindo do método dialético-crítico, por meio de investigação 
bibliográfica (LAKATOS E MARCONI, 2001), neste trabalho iremos 
analisar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 
PNAD COVID19 (IBGE, 2020). Sugerimos para aos aspectos de 
desocupação, aprofundamento do desemprego as disparidades das 
condições de trabalho, um peso maior da questão social sobre os 
segmentos mais vulneráveis. 
 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Questão social; Trabalho; Pesquisa 
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ABSTRACT 
This article seeks to highlight the theme of the social question from the 
perspective of its inseparability (IAMAMOTO, 2008) and to relate 
theoretically and analytically some of its effects on work, in the context 
of the Pandemic, which reverberate in the living conditions of the 
subjects. Starting from the dialectical-critical method, through 
bibliographic research (LAKATOS E MARCONI, 2001), in this work we will 
analyze data from the Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 
PNAD COVID19 (IBGE, 2020). We suggest, for the aspects of 
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unemployment, deepening unemployment, disparities in working 
conditions, a greater weight of the social question issue on the most 
vulnerable segments. 

 
Keywords: Public policy; Social questio; Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios;  Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca evidenciar a temática da Questão Social no contexto de 

Pandemia e a análise das contradições da realidade social, constituindo-se essa temática em 

um paradigma com raízes em meados do século XIX, na Europa. Neste sentido, buscamos 

relacionar teórica e analiticamente a perspectiva da indissociabilidade questão social 

(IAMAMOTO, 2008) e alguns efeitos da pandemia sobre o trabalho, os quais reverberam nas 

condições de vida dos sujeitos.  

O tema da centralidade da Questão Social na constituição do Serviço Social, bem como 

na da própria sociedade burguesa, permanece, na atualidade, na “agenda do dia”. O contexto 

atual de Pandemia, encaminhado pelo aparecimento do vírus Sars Cov2, no final do ano de 

2019, na China, tem aprofundado a desigualdade social, que já é bem acentuada em países 

como o Brasil, que convive com sucessivas crises econômicas e sociais.  

O “aparecimento” da Questão social vai impor a classe trabalhadora um novo tipo de 

sociabilidade, tendo em vista a hegemonia da classe burguesa, nos marcos do modo de 

produção capitalista. Neste sentido, a análise da questão social, para os limites deste trabalho, 

buscará levar em conta a sua indissociabilidade (IAMAMOTO, 2008), dado a sua radicalidade no 

atual contexto de acirramento da desigualdade social, pobreza e violência e, portanto, tem-se 

a exigência de uma leitura crítica e atualizada das relações sociais.  

Nesta direção, partindo do método dialético-crítico, por meio de investigação 

bibliográfica (LAKATOS E MARCONI, 2001), a qual consiste em toda bibliografia tornada pública, 

neste trabalho iremos analisar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD COVID19 (2020) do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE)3. Objetiva-se, num 

primeiro momento, apresentar alguns elementos teóricos para o debate da centralidade da 

 
3 A coleta da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19 teve início em 4 de maio de 2020, com 

entrevistas realizadas por telefone em, aproximadamente, 48 mil domicílios por semana, totalizando cerca de 193 
mil domicílios por mês, em todo o território nacional. 
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questão social no Serviço Social e, em seguida, uma abordagem sobre os efeitos sobre o 

trabalho, no contexto de pandemia, em especial nos aspectos de desemprego, ocupação, 

sobretudo, na realidade dos sujeitos mais vulneráveis.  

 

2 O CENÁRIO PANDÊMICO E A QUESTÃO SOCIAL 

 

Fundamentalmente, a questão social encontra-se na gênese e na fundação da profissão 

do Serviço Social, em meados da metade do século XIX, na Europa (SANTOS, 1998; NETTO, 

2001). No Brasil, observa-se um contexto de “aparecimento da questão social”, no início da do 

século XX, diferentemente do contexto europeu, demarcado pela formação do capitalismo 

tardio. Tem-se certa similaridade, em um contexto e outro, o surgimento de um tipo de 

sociabilidade correspondente ao modo de produção capitalista, inaugurando o surgimento de 

duas classes sociais: a burguesia e proletariado. Isto porque o crescimento do capital implica 

crescimento de sua parcela variável da população convertida em força de trabalho, ou seja, a 

acumulação da riqueza num polo é, portanto, ao mesmo tempo, a acumulação da miséria, 

tormento de trabalho, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no polo oposto 

(MARX, 1996, p. 275). Desta forma, esta nova sociabilidade coloca em evidência a exploração 

da classe burguesa sob a classe operária. A questão social, como fenômeno recente, a atrelado 

ao modo de produção capitalista, ganha projeção na medida em que a classe trabalhadora, 

vítima e protagonista, denuncia a sua condição de exploração e torna pública a sua luta pelo 

acesso as condições de vida necessárias à sua reprodução e pela sua participação no produto 

do trabalho coletivo.  

Desta forma, a análise da questão social não pode perder de vista a indissociabilidade 

da questão social (IAMAMOTO, 2008)4, onde faz–se necessário abarcar o debate para além dos 

pressupostos da própria questão social, os fundamentos do mundo do trabalho e a função do 

Estado, em especial, na contemporaneidade. Somada a constituição da questão social, as 

metamorfoses e a precarização do mundo do trabalho (ANTUNES, 2003) e os conflitos de 

interesses da ação do Estado, além de correspondentes, essas relações para sem “colocadas a 

mesa”, numa perspectiva crítica, precisam estar contextualizadas com as contradições da 

 
4 A “questão social” é indissociável da sociabilidade capitalista e envolve uma arena de lutas políticas e culturais 

contra as desigualdades socialmente produzidas (IAMAMOTO, 2008).  
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sociedade capitalista. Isso se dá, sobretudo por que a questão social sofre alterações 

significativas durante os períodos de crises econômicas e de hegemonia do capital.  

Nesta perspectiva crítica, fundamentalmente, a questão social se expressa na disputa 

por projetos societários (IAMAMOTO, 2008), que são projeções e tensões de sujeitos coletivos, 

instituições, profissões, movimentos sociais, entre outros. Desta forma, coloca-se em xeque 

duas perspectivas: uma de ampliação, democratização e de afirmação dos direitos da classe 

trabalhadora; A outra, orienta-se pela privatização do Estado, pela mercantilização da vida e 

pela perda, acelerada no momento em que estamos vivendo, dos direitos sociais diretamente 

relacionada a redução do financiamento e do orçamento para a Seguridade Social5. A questão 

social, neste contexto, passa a ser mediada e, portanto, as alternativas propostas para a seu 

enfrentamento, vão colocar em marcha as demandas e as propostas de tais projetos. Somado 

a isto, constata-se os processos de criminalização das lutas subalternas6, em especial aquelas 

que expressam as reivindicações de gênero, étnico-raciais e as precárias condições de vida, 

demarcado assim, o trato assistencial-focalizado com a repressão da questão social 

(IAMAMOTO, 2001). Tal abordagem passa a ser objeto de questionamento, na medida em que 

o Serviço Social tem na questão social a sua fundação enquanto trabalho especializado, na qual, 

 

A questão social, expressa, portanto, desigualdades econômicas, políticas e culturais 

das classes sociais, mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, 

características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa amplos 

segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. (IAMAMOTO, 2008, p. 

160).  

 

Neste sentido, a questão social não é um fenômeno novo, contudo, tem assumido 

inéditas expressões na atualidade (NETTO, 2001). Destaca-se, entre outras, as demandas 

relacionadas aos processos de “flexibilização” das relações de trabalho, a devastação e a 

consequente escassez dos recursos naturais, o desmonte das políticas públicas, a barbarização 

das condições de vida da classe trabalhadora. Neste contexto, constata-se um contingente 

 
5 Vide Emenda Constitucional 95/2016 (congelamento dos recursos das políticas sociais por 20 anos) e Portaria 
2362/2019 do Ministério da Cidadania (impede a reprogramação para ano seguinte do orçamento). Segundo o 
IPEA (2021), nos últimos três anos, as políticas públicas já somam uma redução de 83% dos orçamentos, as áreas 
que mais foram impactadas dizem respeito aos direitos da juventude, programas de segurança alimentar, 
mudanças climáticas, moradia e direitos humanos de crianças e adolescentes. 
6 Trata-se “das reivindicações dos grupos subalternos e suas relações com o “desenvolvimento das transformações 
econômicas”, sua “adesão ativa ou passiva às formações políticas dominantes”, à lutas travadas a fim de “influir 
sobre os programas dessas formações para impor reivindicações próprias. (SIMIONATTO, 2009, p. 42). 
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populacional que não tem acesso aos serviços públicos, que se encontram em situação precária 

ou sem acesso ao trabalho, que vivenciam situações de violência, que estão em situação de 

insegurança alimentar, entre outras, atingindo, sobretudo, a população mais empobrecida.  

Quando analisamos a condição do mundo do trabalho na atualidade, acompanhamos 

como o modo de produção vigente cria as condições para a formação de um contingente de 

trabalhadores desnecessário socialmente. Por outro lado, acumulam-se as jornadas de trabalho 

para uma população já empregada. Desta contradição, temos como saldo aquilo que Iamamoto 

(2008, p. 157), chamou da criação de uma população de “supérfluos para o capital”, ou seja, 

uma população que, mesmo qualificada profissionalmente, não atende as exigências atuais do 

modo de produção capitalista, sendo assim, constituindo um contingente que aguarda a oferta 

de trabalho para poder vender a sua força de trabalho. No contexto brasileiro, temos um 

acirramento das contradições para classe que vive do trabalho, na medida em que, segundo os 

dados do IPEA (2021), a taxa de crescimento atinge uma exponencial taxa de 14,7% da 

população, ou, 14,8 milhões de brasileiros. O impacto deste cenário é ainda mais devastador 

para os seguimentos mais vulneráveis, pois, a taxa de ocupação é menor entre as mulheres 

(46%) em relação aos homens (65%), entre os negros (46%) em relação aos brancos (51%). Os 

jovens foram os sujeitos mais impactos com a Pandemia, segundo o IPEA (2021), a taxa de 

desocupação para este segmento atingiu 29%, em 2020. No atual contexto de Pandemia, o 

cenário de precarização das relações de trabalho toma contornos ainda mais perversos. Nas 

palavras de Antunes (2020),  

 

O trabalho uberizado – e isso em si já é trágico – não se restringe aos trabalhadores 
que trabalham em plataformas como Uber ou iFood. Há hoje plataformas de diversas 
modalidades de trabalho: médicos, engenheiros, empregadas domésticas, jornalistas, 
professores. Todos os trabalhadores desse amplo campo dos serviços tendem a se 
converter em trabalhadores uberizados. A aprovação da reforma trabalhista ao 
defender e aprovar o trabalho intermitente, foi a porta de entrada que os capitais 
precisavam para criar essa modalidade nova que denomino de escravidão digital. 
(ANTUNES, p. 42, 2020).  

 

Nesta direção, temos uma atualização do pauperismo, sendo o “...contingente de 

trabalhadores miseráveis, aptos para o trabalho, mas desempregados, crianças e adolescentes 

e segmentos indigentes incapacitados para o trabalho” (IAMAMOTO, 2008, p. 158). A ideia de 

pauperismo pretende retratar não somente uma situação de pobreza, a qual já fora registrada 

em modos de produção social anterior ao capital (Santos, 1998). Mas aqui, se refere a um tipo 

http://www.ihuonline.unisinos.br/edicao/535
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de pobreza generalizada, a qual condiciona a classe trabalhadora a um processo de 

barbarização da vida.  

Na sociedade burguesa (como a nossa), a função do Estado é a conservação e o controle 

da força de trabalho. Sendo o mesmo tensionado pelas exigências da ordem, ou o chamado 

setor do mercado, bem como, pelos conflitos sociais. Neste sentido, a função do Estado não se 

revela a partir da neutralidade, diante das demandas dos distintos projetos societários, 

contudo, a ação do Estado será de responder aos interesses de uma classe ou de outra. Numa 

compreensão mais exacerbada (ou realista) de Marx e Engels (2008), o Estado passa a ser o 

comitê da burguesia, no sentido de representar muito mais os interesses desta classe, do que 

a classe trabalhadora. O Estado passa a mediar e a responder aos conflitos por meio das 

políticas sociais e públicas, e assim, essas políticas terão a função ora de controlar a força de 

trabalho, ora de assegurar o acesso (limitado) aos direitos sociais. Atualmente, o Estado 

brasileiro se apresenta na forma dos governos autocráticos que visam incapacitar possíveis 

resistências, “num autoritarismo dissimulado”, que tem reverberado sobre os partidos de 

oposição, o sistema judicial, a mídia, bem como as ruas (PRESZVORSKI, 2020). Este contexto 

denominado pelo autor supracitado de “autoritarismo furtivo”, no qual as ameaças à 

democracia não estão somente no plano político, mas enraizadas nas condições econômicas, 

sociais e culturais de hoje, acrescido da estagnação da renda e do aumento da desigualdade 

aponta para uma erosão gradual e silenciosa da democracia. 

Nesta perspectiva, as políticas sociais no Brasil, visam o esforço planejado de reduzir as 

desigualdades sociais, sendo efetuadas enquanto programas e ações do Estado para atender 

direitos sociais e cobrir riscos, contingências e necessidades e estão afetando vários dos 

elementos que compõem as condições básicas de vida da população, muito embora na 

atualidade este cenário está em desmantelamento (BEHRING, 2011). Na atualidade, embora os 

esforços dos chamados governos democráticos7 na implementação de políticas sociais 

redistributivas, observamos que a natureza destas políticas tem tensionado para a focalização 

e seletividade, bem como, para o desmonte dos serviços a elas atinentes. Aliado a este aspecto, 

as políticas públicas e sociais, além de uma tradicional compreensão – um conjunto de ações 

do Estado a partir de uma problemática, têm constituindo-se em uma complexa interação de 

 
7 Estamos nos referindo aqui a ascensão dos governos ditos de esquerda no Brasil, em especial os de Lula (2002-
2010) e Dilma (2010-2016).  
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relações de poder envolvendo o Estado e a sociedade. Disso, podemos apontar que “é 

exatamente nessa interação que se definem as situações sociais consideradas problemáticas, 

bem como as formas, os conteúdos, os meios e os sentidos de intervenção estatal” (GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2015, p. 02).  

Na década de 1990, a propulsão de análises de tais políticas é fomentada pelos 

processos de reforma neoliberal do Estado, tomando como objeto a forma de ação dos 

governos na economia e na sociedade, a própria redefinição do papel do Estado, a focalização 

das políticas sociais e a privatização das instituições públicas. Mais recentemente, aliado a 

ressecção econômica mundial, com desdobramentos no Brasil, atingindo uma taxa de 

crescimento econômico de - 4,1% em 2020 (FGV; IBGE, 2021), deflagra-se uma crise sanitária, 

provocada pelo vírus Sars Cov2.  

Diante deste cenário, coloca-se a seguinte indagação: como o sistema capitalista, criado 

para produção privada da riqueza, retoma os níveis de acumulação? Neste contexto, as 

tentativas de recuperação dos níveis de acumulação capitalista, traduzam-se nas recentes 

reformas trabalhista, da Previdência Social e administrativa, em curso. Na mesma esteira, o 

desmantelamento dos Sistemas de Proteção Social e o desmonte das políticas públicas, deflagra 

a reforma fiscal, iniciada em 2011, que desonerou a arrecadação fiscal e tributária das 

empresas, de determinados setores, de 11% para 2%. Somado a isto, a Proposta de Ementa à 

Constituição - PEC 241/2016, a qual trata do teto dos gastos públicos, congelou o investimento 

da Seguridade Social pelos próximos 20 anos, estimando-se uma perda de 54 bilhões recursos 

(IPEA, 2016). Por conseguinte, temos o saque dos direitos da classe trabalhadora, pois, segundo 

o portal do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal (MDS), em abril de 2021, 

existiam 13,2 milhões de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, e uma cobertura de 

95% dos programas e serviços. Vale lembrar que em 2012, o número de famílias beneficiadas   

do Programa Bolsa Família era de13,9 milhões, portanto, tivemos uma redução, muito embora 

o aprofundamento das crises social e econômica nos últimos anos, em especial no contexto da 

Pandemia provocada pelo vírus Sars Cov2.  

Para endossar a problemática, temos o “surgimento” de uma classe política 

conservadora, autoritária, com perseguição as minorias, negacionismo a ciência, com traços de 

fascismo. O revigoramento do pensamento conservador na sociedade, tem se reproduzido por 

meio das reações a favor da “defesa da família”, da responsabilização dos pobres, das atitudes 
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contra a comunidade LGBTQIA+, defesa do armamento, entre outros. São alguns dos principais 

elementos que atuam como “engrenagens” na dinâmica a atual crise política e econômica no 

país. É a dimensão sanitária que altera a questão social – e, com isso, altera nossas relações 

sociais, as condições de trabalho, bem como as respostas do Estado e do mercado de trabalho 

(ABEPSS, 2021).  

A partir desta compreensão sobre a questão social, direciona-se a análise do Serviço 

Social, na sua função de leitura e de dar respostas a realidade social. Nesta direção, se faz 

necessário a superação das compreensões de questão social como ‘disfunção’ ou ameaça à 

ordem e como “nova questão social”. Numa perspectiva crítica, busca-se uma atenta 

interpretação do Estado e das classes dominantes sobre a questão social, com vistas não 

incorrermos nas armadilhas de intervenção individualizada e descontextualizada das condições 

de vida dos sujeitos.  Na sequência do nosso trabalho, vamos apresentar alguns desafios do 

processo de trabalho dos assistentes sociais e a algumas demandas regionais da região do Vale 

do Ivaí, no Paraná. 

 

3 ALGUNS EFEITOS SOBRE O TRABALHO, NO CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

Com esse cenário, podemos trazer para o debate o que ontologicamente está 

imbricado na forma como a sociedade, nos últimos séculos, organizou-se: através das formas 

de ser do trabalho. Essas, entendidas como formas com que a sociedade se (des)organiza para 

produzir o que socialmente é necessário, a fim de suprir as necessidades humanas. As relações 

de trabalho são possíveis num sistema de mecanismos político-ideológico-econômicos, que se 

apoiam no trabalho coletivo e pela metamorfose do valor-trabalho, que se transforma em 

capital. O processo de apropriação cada vez mais polarizado da força de trabalho de cada 

trabalhador que sobrevive a partir das relações estabelecidas na grande fábrica¸ deteriora a 

sua produção material: o que come, o que veste, a sua inserção nas relações sociais. Essa forma 

de produzir a vida (des)organiza a produção social, condicionando a forma de inserção do 

homem nas relações sociais. Relações essas que são frutos de uma condição social que se 

caracteriza pelos processos dicotômicos: inclusão x exclusão, produção x deterioração e 

emancipação x condicionamento (MARQUES, DUTRA, 2014).  

Assim, surgem algumas expressões da realidade do mundo do trabalho na 
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contemporaneidade, em especial no contexto de pandemia, que perpassam processos 

contínuos e estruturantes, determinando a forma da inserção no mundo do trabalho e nas 

relações sociais dos sujeitos. A respeito, destacamos o exército de trabalhadores que estão à 

margem de prospectarem um espaço de trabalho, a inserção em pequenos “bicos”; o 

desemprego provocado pela substituição dos postos de trabalho, e outros (Marques, Dutra, 

2014). 

Preliminarmente, destacamos que em relação a taxa de desocupação, no contexto de 

Pandemia, que no Brasil atingiu o percentual de 14, 4% da população IBGE, 2020). No Estado 

do Paraná, tal percentual passou de 7,6% para 10,9%. Já o rendimento médio dos 

trabalhadores, neste mesmo Estado, foi R$ 2.412,00 reais. Em comparação a outros Estados, 

para citarmos alguns exemplos, como Maranhão, Amazonas e Amapá, a taxa de desemprego 

que já era elevada, passou de 17,9% para 21,7%, tendo os rendimentos médios de R$ 1.403,00 

reais, R$ 1723, 00 reais e 1.701, 00 reais, respectivamente. Apreende-se que, em regiões onde 

houve um aumento da taxa de desocupação, paralelamente, houve uma diminuição da renda 

média, indicando um aprofundamento do desemprego e a precarização das condições de vida 

da população, as quais se perpetuam pelas recentes crises, em nosso País.  

Analisando melhor a questão do percentual de desocupação da população, no Brasil, 

constata-se que 15,3 milhões de brasileiros não procuram trabalho por conta da Pandemia ou 

por falta de trabalho na localidade (IBGE, 2020). Por este prisma, podemos verificar outras 

formas de impacto sobre o trabalho, em especial para a população mais vulnerável. Este 

contingente da população é representado em 5,9 % por brancos e, quase o dobro pela 

população preta ou parda, atingindo 9,7%.  Também, os brasileiros que não procuraram 

trabalham e que possui o ensino fundamental completo (9,6%), é quase o triplo daqueles que 

dispõe de ensino superior completo (3,7%). Desta forma, a população preta e com baixa 

escolaridade, foi a que menos teve oportunidade de trabalho, durante a pandemia.  

Para o contexto de Pandemia que ainda persiste em nossa realidade de trabalho, o tema 

do afastamento devido ao distanciamento social, merece a atenção. No Brasil, 2,7 milhões de 

pessoas se afastaram do trabalho, sendo em maior percentual os militares e os servidores 

estatutários (7%) (IBGE, 2020). Somando a isto, no Brasil, 879 mil pessoas foram afastadas do 

trabalho e deixaram de receber a remuneração. No Paraná, 39 mil pessoas estavam nesta 

condição. Tal cenário indica que o isolamento social foi possível para uma pequena parcela da 
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população, essa, na sua maioria, por conta da natureza do trabalho estável e, por outro lado, 

parte da população que não dispunha de estabilidade do trabalho, o distanciamento social veio 

acompanhado da perda dos rendimentos.  

Atrelado ao aspecto do isolamento social do trabalho, quando verificamos o contexto 

do trabalho remoto, nos deparamos com o contingente de 7,9 milhões de brasileiros nessa 

condição (IBGE, 2020). Deste contingente, a população representada por pessoas que 

dispunham de ensino fundamental incompleto foi de 0,3 %. Por outro lado, 27,1% da população 

que estava em contexto de trabalho remoto, possuía ensino superior completo e Pós-

graduação. O cenário aponta que o isolamento social e trabalho remoto como medidas de 

conter a proliferação do vírus e a preservação da vida, foi possível para uma parcela muito 

pequena da população, a qual dispunha de vínculo de trabalho estável e alto grau de formação.  

Em se tratando do impacto sobre o quantitativo de horas trabalhadas, no cenário 

Pandêmico, no Brasil, a média foi de 36,1 de horas trabalhadas, sendo que, para 79, 2% da 

população, não houve alteração do número de horas trabalhadas (IBGE, 2020). Em relação ao 

Brasil, no Estado do Paraná a média de horas ficou um pouco acima, atingindo 37 horas 

semanais e, para 79,8% da população não houve aumento das horas trabalhadas.  Sobre os 

rendimentos do trabalho, no Brasil, para 19,6% da população, foi menor do que normalmente 

recebido. No Paraná, este percentual ficou um pouco maior, atingindo 20,5% da população que 

teve menores rendimentos durante a Pandemia.  

Neste contexto pandêmico, com fragilização e/ou perda de vínculos empregatícios, 

ocasionando aumento significado da demanda por proteção socioassistencial, constata-se 

políticas de desfinanciamento das políticas públicas, em especial o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), pois,  

 

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ficaram apartados de concessão 
e distribuição do Auxílio Emergencial. Por um lado, as equipes de referência que 
operacionalizam os serviços socioassistenciais não possuem estrutura para absorver 
mais essa demanda, tendo em vista a crescente procura dos (as) trabalhadores (as) 
pelos serviços da assistência social em decorrência de desemprego, o que aumentou 
o número de famílias em condições de pobreza e extrema pobreza. Por outro lado, o 
Governo Federal, ao estabelecer esse benefício emergencial e desvinculá-lo das 
estruturas já existentes da PAS, transferindo essa responsabilidade para instituições 
bancárias, reforça o desmonte e a precarização do SUAS no Brasil. (CAMPOS; 
SGORLON; TORRES, 2020, p. 147). 
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Muito embora os ataques ao financiamento público já iniciaram na década de 1990, 

passando pela chamada “Mini reforma fiscal” de 2011 e a PEC 241 de 2016 – que congela os 

gastos públicos, para citar alguns, a partir do ano de 2017, tais contradições ganharam maior 

destaque através da diminuição dos investimentos públicos (vide nota de rodapé 1). 

 

(...) o pauperismo é identificado nas diversas frações da classe trabalhadora. Cabe aqui 
indicar que a condição social das famílias que acessam os serviços executados na PNAS 
expressa seu pertencimento à classe trabalhadora, especialmente, a fração que está 
fora do mercado do trabalho, ou realiza trabalhos precários, sem vínculos 
empregatícios, tampouco proteção trabalhista, cuja remuneração não possibilita arcar 
com os custos da sua própria sobrevivência nem de sua família. (CAMPOS; SGORLON; 
TORRES, 2020, p. 140). 

 

Diante dessa realidade, o Serviço Social, enquanto profissão de natureza interventiva, é 

chamado a atuar e dar respostas efetivas, diante do aumento das demandas para a Política de 

Assistência Social, bem como, diante do agravamento da desigualdade social, impactando 

diretamente nas condições de trabalho e de vida da população. A Pandemia teve grandes 

rebatimentos sobre o trabalho sendo um reflexo no que aconteceu no país em geral: aumento 

do número de pessoas em situação de desemprego, assim como dos índices de violências e 

demais vulnerabilidades sociais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este artigo buscou evidenciar a temática da Questão Social, como um paradigma que 

reverbera desde meados do século XIX. Em especial, nosso enfoque se volta para a questão 

social no contexto da pandemia e para os feitos sobre o trabalho, num cenário que vem 

aprofundando a realidade do desemprego, no País.  

Sugerimos para os aspectos de desocupação, aprofundamento do desemprego e das 

precárias condições de vida e as disparidades das condições de trabalho, um peso maior da 

questão social sobre a classe trabalhadora e os segmentos mais vulneráveis.  

Diante desse contexto, a necessidade de compreender a centralidade da questão social 

mostra-se fundamental para o Serviço Social, na perspectiva de pensar em estratégias de 

resistência diante da atual conjuntura econômica e social, e seus rebatimentos regionais. 

Segundo Teixeira e Braz (2009), a partir das contradições de classes que determinam a 
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profissão, os assistentes sociais podem escolher caminhos, construir estratégias político‐

profissionais e definir os rumos da atuação e, com isso, projetar ações que demarquem 

claramente os compromissos ético‐políticos profissionais. 
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