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RESUMO  
Este artigo apresenta uma discussão preliminar sobre a relação entre 
Questão Social e Proteção Social no contexto do capitalismo globalizado. 
Para tanto, busca caracterizar a Questão Social, bem como a proteção 
social a partir da oferta dos serviços socioassistenciais à população em 
vulnerabilidade e risco atendidos pela Política Nacional de Assistência 
Social. Ao considerar a dificuldade de políticas públicas no capitalismo 
globalizado apresenta-se os dados dos gastos públicos na referida 
política, mesmo em ajuste fiscal, nos anos de 2015 a 2017. Por fim, 
conclui-se que tanto a Proteção Social quanto o enfrentamento da 
Questão Social ficam comprometidas de efetivação frente a 
mundialização do capital em detrimento da universalização das políticas 
sociais. 
 

 
Palavras-chave: Questão Social; Proteção Social; Capitalismo 

Globalizado. 

 

ABSTRACT 
This article presents a preliminary discussion on the relationship 
between the Social Question and Social Protection in the context of 
globalized capitalism. To this end, it seeks to characterize the Social 
Question, as well as social protection from the provision of social 
assistance services to the vulnerable and at-risk population served by 
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the National Social Assistance Policy. When considering the difficulty of 
public policies in globalized capitalism, data on public spending on that 
policy are presented, even in fiscal adjustment, in the years 2015 to 
2017. Finally, it is concluded that both Social Protection and the 
confrontation of the Issue are committed to effectiveness in the face of 
the globalization of capital to the detriment of the universalization of 
social policies. 

 
Keywords: Poverty; Psychology; Professional performance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, até 1930, não havia uma compreensão da questão social e suas expressões 

como uma demanda para atuação do poder público e quando esta emergia para a sociedade, 

era tratada como “caso de polícia” e problematizada por intermédio de seus aparelhos 

repressivos. Dessa maneira, a sociedade brasileira antes da década de 30 considerava a questão 

social como “A interpretação da questão social como caso de polícia orientava as intervenções 

tanto de organizações públicas quanto das organizações da sociedade civil, marcadas pela 

fragmentação, imediatismo e inclinação humanista” (ARCOVERDE, 2008, p.27). 

Para Iamamoto (2013, p. 320) “a sociedade de risco é produto da radicalização do 

princípio do livre mercado e dos fluxos financeiros globalizados, que rompem com as cadeias 

do controle nacional e supranacional”. Nesse sentido, para a autora, a proteção social passa a 

ser tratada como “gestão do risco”.  

Arcoverde (2008), retrata que as expressões da questão social se manifestam em todos 

os espaços, tempos sociais e institucionais, conformando uma humanidade de privações e sem 

direitos, e deixando visível e em situação desconfortável os sujeitos estratégicos para o 

enfrentamento dessas questões - o Estado, o mercado e a sociedade civil organizada. 

Nesse sentido, a trajetória de afirmação da Assistência Social como política pública 

evidencia fases de práticas de uma assistência social fortalecida no campo da ajuda, do primeiro 

damismo, da filantropia e do clientelismo, assim como demonstra normativas jurídicas no 

exercício de sua consolidação, são inovações legais instituídas na Constituição Federal de 1988, 

na LOAS (1993) e na Política Nacional de Assistência Social (2004), que visam a regulação e 

organização em todo o território nacional das ações e serviços socioassistenciais. 

Brettas (2021) destaca que o maior desafio em analisar as particularidades 

contemporâneas em relação às políticas públicas está na dificuldade de organizá-las numa 
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perspectiva de totalidade que permita compreender a produção e reprodução da Questão 

Social. 

Assim, o presente ensaio tem a pretensão de realizar a análise dessa relação que está 

intrinsecamente ligada ao que tenta efetivar de proteção social as demandas de vulnerabilidade 

e riscos apresentados pela população, diante da fragmentação e desfinanciamento o qual 

insere a população em espaços de fragilização dos vínculos sociais e familiares, a partir da 

ampliação da exclusão, concentração de renda e desemprego. 

 

2 APROXIMAÇÕES TEÓRICAS DA RELAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL E QUESTÃO SOCIAL 

 

As problematizações apresentadas por Iamamoto (2001) acerca da análise da Questão 

Social traz que o seu debate deve ser essencialmente incluído e indissociado das configurações 

assumidas pelo trabalho, pois encontra-se necessariamente situada em uma arena de disputas 

entre projetos societários e informados por distintos interesses de classe. Assim, a questão 

social não pode ser pensada fora do processo de acumulação do capital e diversos efeitos que 

produz sobre o conjunto das classes trabalhadoras.  

O delineamento proposto pela autora permite identificar que a Questão Social possui 

uma dupla dimensão para sua análise: a existência material das condições de trabalho e a forma 

social pela qual se realiza.   

Com isso torna-se essencial compreender o termo “Questão Social pela raiz, isto é, 

desvendar sua gênese”, Netto (2001, p. 42), observando que a expressão surgiu para dar conta 

do fenômeno do pauperismo que se apresentava na Europa Ocidental, quando essa 

experimentava os impactos da industrialização. 

De modo intencional, ela fora “[...] convertida em objeto de ação moralizadora” (NETTO, 

2001, p. 44), desvinculando do seu tratamento qualquer medida que tendesse a problematizar 

a ordem econômico-social estabelecida. A ideia era, sem tocar nos fundamentos da sociedade 

moderna (burguesa), combater os efeitos negativos da produção capitalista, através de 

programas de reformas que preservassem a propriedade privada dos meios de produção. 

No contexto analítico apresentado, as autoras Chaves e Arcoverde (2021, p.179), 

destacam que: 
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A existência, a reprodução e a ampliação dessas condições necessárias à produção e, 
sobretudo, à reprodução social se materializam em problemáticas que explicitam a 
questão social, manifesta ou latente. Quando visíveis, vêm à tona em momentos de 
crises da própria lei geral de acumulação, expressando que a pobreza cresce na mesma 
proporção do crescimento da riqueza e atinge todas as dimensões da vida. 

 

Pode-se assim afirmar que diante da tríade exploração, desenvolvimento e acumulação 

do capital às custas das expropriações dos trabalhadores, os níveis de pobreza intensificam-se, 

sendo o Estado convocado a intervir nas relações sociais atendendo a população que é afetada 

diretamente e indiretamente pelas expressões da Questão Social. Para tanto, as políticas 

públicas ocupam papel primordial, dessa forma, compreende-se que essas precisam ser 

formuladas e integradas com vistas a responder de forma mais efetiva às dimensões e as 

potencialidades de maneira articulada atendendo as particularidades objetivando alcançar a 

totalidade do que não está aparente. 

Kliksberg (2000, p. 32), destaca que é preciso superar os debates puramente 

economicistas das carências para poder chegar a políticas adequadas. Assim, para o autor, a 

dinamicidade das relações demonstrou que os problemas gerados pelo desemprego não são 

apenas de carência de renda, pois para além da insegurança da renda “há danos psicológicos, 

perda de autoestima, redução das motivações para trabalhar, desagregação dos laços 

familiares e da vida social, acentuação de assimetrias de gênero e de tensões raciais, aumento 

de doenças e morbidade”.  

 Brettas (2020, p. 158), nos seus estudos e corroborando com o debate apresentado, 

salienta que nas propostas neoliberais houve “forte concentração de renda e riqueza nas mãos 

da burguesia” de modo a acirrar a desigualdade e empobrecimento da classe trabalhadora, 

nesse sentido 

 

o avanço em direção às economias dependentes se deu por meio da incorporação das 
grandes burguesias destes países ao projeto neoliberal e pela imposição, por parte dos 
organismos multilaterais, de políticas de estabilização econômica que conduzissem às 
alterações necessárias. Estas políticas vieram aos países dependentes e funcionaram 
como uma estratégia fundamental de apropriação da mais-valia ali extraída. (BRETTAS, 
2020, p. 159). 

 

Diante da narrativa, a autora argumenta, ainda, que apesar das alterações na 

estruturação produtiva, especialmente no capitalismo dependente, as raízes da Questão Social 
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continuam as mesmas: a relação de exploração entre capital e trabalho e a alienação a todo 

esse processo. 

A complexificação das expressões da Questão Social no contexto do capitalismo 

globalizado, impõe não só analisar as particularidades apresentadas, mas sobretudo realizar as 

mediações necessárias à compreensão da produção e reprodução da Questão Social na 

dinâmica contemporânea. 

No Brasil, mesmo quando governos procuram mobilizar a sociedade e as forças políticas 

para medidas destinadas a golpear alguns mecanismos mais importantes de reprodução da 

desigualdade – como a inflação, as restrições de acesso à educação e à saúde, o desemprego, 

o escasso impacto redistributivo dos investimentos e gastos sociais -, não é fácil vencer as 

resistências e dar à problemática social o destaque que merece.  

No sentido debatido, o argumento sustentado por Brettas (2020, p.232) ganha 

relevância ao defender que o “neoliberalismo se consolida em meio a um processo de 

implementação - muito limitado e contraditório - de políticas sociais referendadas pela lógica 

do direito e fruto de um processo de lutas e organização da classe trabalhadora”. 

Entende-se que no período anterior ao surgimento do movimento de produção e 

reprodução da dinâmica capitalista, a questão social já existia, porém de forma latente, ou seja, 

ainda não havia se manifestado visivelmente, ela só se tornará explícita com a mobilização das 

massas perante o surgimento do capitalismo, tendo em vista a aparição de suas mazelas e 

problemas em face de diversos aspectos, tais como as epidemias, as péssimas condições de 

moradia e da falta de condições dignas de sobrevivência. 

Assim, corrobora-se com as reflexões de Iamamoto (2001, p.16) sobre a questão social 

representar o conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 

capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do estado, tendo sua gênese no caráter 

coletivo da produção contraposto apropriação privada da própria atividade humana. 

Para Silveira Jr. (2016, p.152) “o significado social das políticas sociais desponta 

inicialmente articuladas ao debate sobre o novo estatuto alcançado pela assistência social. 

Predomina um trato indistinto para os conceitos “política social”, “direitos sociais” e “proteção 

social”. 

As políticas públicas são de responsabilidade do Estado, pois este, através de programas 

de governo, desenvolve ações voltadas para setores específicos da sociedade, respondendo às 
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mais diversas demandas sociais, econômicas, políticas e culturais, tendo em vista sua função 

determinante para promover a satisfação das necessidades sociais, como afirmam Behring e 

Boschetti (2011, p.103) 

 

Como concretizadoras de direitos sociais, as políticas públicas não podem estar 
voltadas para o atendimento de necessidades meramente biológicas. O ser humano, 
seja ele quem for, é um ser social e, como tal, é dotado de dimensões emocionais, 
cognitiva e de capacidade de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser 
consideradas pelas políticas públicas. 

 

Santos e Arcoverde (2011), retratam que na atualidade em resposta ao enfrentamento 

à pobreza, em decorrência da desigualdade social, são ofertadas 03 modalidades de políticas, 

quais sejam, as Políticas ou Programas compensatórios com a transferência de renda, as 

Políticas ou Programas Estruturais que almejam elevar o estoque de capital humano da 

população pobre e a produtividade dos postos de trabalho através de programas que subsidiam 

educação do trabalhador e as Políticas ou Programas distributivos que atuam sobre os preços 

relativos dos bens consumidos e/ou produzidos pelos pobres.  

Para Montaño (2002, p. 02) apesar da centralidade no Estado na condução e execução 

da política pública, muito se tem delegado à sociedade civil e ao mercado para regulamentação, 

legitimação e condução dos serviços públicos de atendimento a população, prevalecendo um 

discurso de que não existe desigualdade ou exclusão social. Nesse sentido, o “igualitarismo” 

promovido pelo Estado intervencionista deve ser, na ótica neoliberal, combatido. No seu lugar, 

a desigualdade e a concorrência são concebidas como motores do estímulo e desenvolvimento 

social”.  

A incorporação dos serviços sociais como direitos sociais, pode ser observado, na 

seguinte afirmativa “os serviços sociais são uma expressão concreta dos direitos sociais do 

cidadão, embora sejam efetivamente dirigidos àqueles que participam do produto social por 

intermédio da cessão de seu trabalho, já que não dispõe do capital nem da propriedade de 

terra” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008, p.91). 

 

3 PROTEÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 no seu Art. 194 institui a Seguridade Social, destinada a 

assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Já no Art. 203, normatiza 
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que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de prévia 

contribuição à Seguridade Social, tendo assim por objetivo a proteção social das famílias.  

Nesse contexto, a partir da luta de diversos grupos e movimentos sociais, como 

sindicatos, partidos políticos, trabalhadores da área, intelectuais, profissionais liberais, parcelas 

da igreja, organizações públicas e privadas dentre outros, foi-se discutindo e elaborando uma 

proposta de Lei Orgânica e de Política de Assistência Social em favor das pessoas em situação 

de vulnerabilidade e exclusão social. 

Segundo SILVA; YAZBEK; GIOVANNI (2004, p.23), 

 

[...] esse processo de ampliação de direitos sociais rumo à universalização, que se 
construiu no âmbito do avanço de democratização da sociedade brasileira, passou a 
ser fortemente combatido e interrompido durante toda a década de 1990, quando o 
Governo Brasileiro passou a adotar, tardiamente, o chamado projeto de 
desenvolvimento econômico, sob a orientação da ideologia neoliberal, na busca de 
inserção do Brasil na chamada competitividade da economia globalizada. 

 

Com a LOAS (1993), o Estado passa a reconhecer à população um conjunto de 

benefícios, serviços, programas e projetos até então residualmente implementados ou 

negligenciados, ou seja, a garantia dos mínimos sociais no contexto do enfrentamento do 

quadro de barbárie social, além dos altos índices de miséria e de exclusão social. 

De acordo com o artigo 23 da LOAS (1993, p. 25), os serviços socioassistenciais são 

entendidos por “atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas 

ações, são voltadas para as necessidades básicas”.  

Em relação aos serviços da Política de Assistência Social, a Resolução no 109/2009, 

aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, dispõe sobre a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. A Tipificação surge para caracterizar os serviços socioassistenciais 

no Brasil organizando-os por nível de complexidade no âmbito do SUAS: Proteção Social Básica 

e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 

Destaca-se, ainda, que o processo de implantação do Sistema Único de Assistência 

Social, de acordo com as autoras COLIN e SILVEIRA (2007), tem exigido inovações na lógica dos 

serviços socioassistenciais, uma vez que apesar de se definirem pelo seu caráter continuado, 

através de atenções sistemáticas e contínuas, por tempo indeterminado, estes serviços 

possuem, ainda, um alto grau de organicidade, consistência e qualidade, tendo por direção à 

universalidade das atenções, perpassando, desse modo, o campo material. Essa afirmação se 
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clarifica na seguinte definição do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 

MDS3 (2010), “Os serviços socioassistenciais ofertam apoios, atenções e cuidados que garantem 

aquisições ao cidadão, não apenas materiais e institucionais como também sociais e 

socioeducativas”. 

Para tanto o instrumento legal organiza-os de forma padronizada com nome do serviço, 

descrição, usuários, objetivos, aquisições dos usuários, condições e formas de acesso, unidade, 

período de funcionamento, abrangência, articulação em rede, impacto social esperado, 

regulamentações.  

Estes serviços, em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (2009), garantem o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, de 

referência para escuta e apoio sócio familiar, de informação para garantir direitos, de geração 

de trabalho e renda, de orientação para outras políticas públicas, de prevenção, são aqueles 

que garantam direitos violados ou ameaçados.  

Neste sentido, os serviços socioassistenciais específicos da proteção social básica, são: 

1) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; 2) Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e 3) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas, os quais são ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social 

- CRAS. 

Os serviços específicos para o eixo de proteção social especial, referentes aos de média 

complexidade - PSE/MC, são: 1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

Indivíduos (PAEFI); 2. Serviço Especializado em Abordagem Social; 3. Serviço de proteção social 

a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); 4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua.  

No âmbito da Proteção Social de Alta Complexidade, estão: 6. Serviço de Acolhimento 

Institucional; 7. Serviço de Acolhimento em República; 8. Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora; 9. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 

Esses serviços devem contar com atividades de acolhida, escuta, atendimento 

psicossocial, diagnóstico socioeconômico, orientação jurídico social, acesso a documentação 

 
3 Atualmente representado pela Sigla MC – Ministério da Cidadania.  
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pessoal, articulação da Rede de Serviços Socioassistenciais e demais Políticas Públicas, 

encaminhamentos, além das atividades de referência e contra referência. 

Em relação às atividades necessárias para a realização desse serviço a autora MERIGO 

(2010) destaca que, 

 

O trabalho social realizado é a acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; orientação e 
encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou 
familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; atendimento psicossocial; 
orientação jurídico social; referência e contrarreferência; informação, comunicação e 
defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação 
pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede 
de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas 
setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; 
elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e 
social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio (MERIGO, 
2010, p. 37 e 38). 

 

Diante das atividades expostas percebemos que estas têm por objetivo perpassar toda 

a situação de vulnerabilidade vivida tanto pelas famílias como pelos indivíduos em momentos 

de fragilidade pessoal e social. 

As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do 

dependente convive e compartilha cultura, troca de vivências e experiências. A partir da 

identificação das necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de 

transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer 

(MERIGO, 2010). O conhecimento acerca dos serviços socioassistenciais permite perceber que 

estes se caracterizam por serviços que retratam a intervenção da Política de Assistência Social, 

de maneira a ultrapassar e romper com programas e projetos descontínuos que não tenham 

por finalidade o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade. 

Ante ao exposto, SPOSATI traz que, 

 

Os órgãos para prestação de serviços assistenciais terminam sendo ao mesmo tempo 
espaço onde tudo e nada pode caber. Com isto, se reforça a característica de 
desenvolver ações emergenciais, se reforçam experiências-piloto, cuja continuidade 
ou extensão ficam sempre a aguardar a clara atribuição de competências e 
consequente extensão de recursos. (SPOSATI,1986, p. 85). 
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O cofinanciamento dos serviços socioassistenciais se dará por meio do Bloco de 

financiamento da proteção social básica e do bloco da proteção social especial. Os Blocos de 

financiamento serão compostos pelo conjunto de pisos relativos a cada proteção de acordo 

com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Este financiamento e 

consequentemente a oferta de modo continuado dos serviços socioassistenciais na atualidade 

sofre os impactos de um capital globalizado e financeiro em que 

 

A mundialização do capital tem, portanto, profundas repercussões na órbita das 
políticas públicas, em suas conhecidas diretrizes de focalização, privatização, 
descentralização, desfinanciamento e regressão do legado dos direitos do trabalho. O 
propósito é liberar recursos financeiros para a obtenção de superávits fiscais e para o 
pagamento da dívida pública, sendo a previdência um grande exemplo no âmbito da 
seguridade social. A busca de equacionar a relação entre dívida pública e gasto público, 
sob a hegemonia das finanças, redunda em um redimensionamento da intervenção do 
Estado. (IAMAMOTO, 2013, p. 332- 333). 

 

No sentido do debate apresentado Arcoverde (2008) destaca que à medida que 

globaliza o capital/processo de acumulação, globaliza e acumula no âmbito nacional pobreza, 

miséria, exclusões, desigualdades sociais. Acrescenta-se a listagem o desmonte das políticas 

públicas, em especial a Política Nacional de Assistência Social. 

Brettas (2021) apresenta o debate de que no âmbito da atual configuração capitalista 

há uma defesa de que os recursos dos fundos públicos não seriam suficientes para a rede de 

proteção social, conforme se é estabelecido na PNAS. Para tanto as alternativas apresentadas 

para a questão são que a privatização, a austeridade fiscal e as mudanças na gestão 

orçamentária permitam que tenham como prioridade o pagamento da dívida pública; a defesa 

da oferta dos serviços públicos fora do aparato estatal e a financeirização das políticas sociais 

como forma de implementação de demais políticas para além das garantidas 

constitucionalmente.  

Assim no tocante ao gasto social do orçamento da União, Alencar Júnior e Brito, (2021, 

p. 272), apresentam que nos anos de 2015 a 2017  

 

a assistência social executou gastos na ordem de R$ 64,9 bilhões em 2015; R$ 75,1 
bilhões em 2016; e R$ 86,6 bilhões em 2017. Isso significou um crescimento de 33,48% 
no período analisado. No que diz respeito à participação da assistência no gasto social, 
em 2015 era de 8,89%; em 2016 foi de 8,95%; e em 2017 foi de 8,86%. O que 
demonstra que o crescimento do fluxo de recursos para a assistência social não alterou 
a sua participação no total do gasto social. 
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Diante do extrato acima, tanto Iamamoto (2013) quanto Arcoverde (2008) 

compreendem que seja sob o capitalismo monopolista, a defesa da desregulamentação e 

redução de direitos conquistados, a desmonte dos serviços públicos via transferência de 

responsabilidades na condução e execução das políticas sociais, e o distanciamento da 

moralidade democrática vêm tornando distante a possibilidade de realização de um projeto de 

universalização das políticas públicas, bem como dos direitos sociais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Apesar dos avanços na regulamentação, padronização e ampliação do número de 

equipamentos socioassistenciais que ofertam serviços descritos, percebe-se que a Política 

Nacional de Assistência Social ainda encontra muitos obstáculos para sua efetivação enquanto 

política pública, haja vista o ajuste fiscal, o seu desfinanciamento, a cultura da caridade e do 

favor, fragmentação, aumento do desemprego e a concentração de renda, Brettas (2021). De 

modo que a prestação de serviços públicos está se tornando cada vez mais rentável e dominado 

por setores financeirizados (BRETTAS, 2021, p. 266). 

A Proteção Social, no âmbito da Assistência Social, atua no sentido de propiciar a 

garantia de direitos sociais para indivíduos em situação de vulnerabilidade social e fornecer 

visibilidade social às suas demandas dirigindo-os à reinserção social. 

A questão social tem um campo fértil para o desenvolvimento dos movimentos sociais, 

que com poder de pressão almejam legitimar suas demandas possibilitando maior visibilidade 

à assistência social ao lado das demais políticas públicas como estratégia privilegiada de 

enfrentamento da questão social, objetivando a diminuição das desigualdades sociais.  

Pois compreende-se que a Questão Social não é estática e que suas 

manifestações/expressões a cada momento histórico se ampliam e se complexificam, 

assumindo e apresentando novas contradições frente ao modo globalizado de produção. 

 O que demonstra a essencialidade de realizar as interfaces do global com o local e vice-

versa, avançar a intenção de ruptura para além do imediato utilizando-se das mediações 

necessárias a compreensão da totalidade das expressões demandadas, conforme Arcoverde 

(2008). 
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Por fim, Alencar Júnior e Brito (2021) nos trazem a essencialidade de considerar na 

análise um cenário de ajuste fiscal e de severa austeridade do governo federal para a execução 

do gasto público e para dotar de dignidade a vida da classe trabalhadora brasileira e 

usufrutuários das políticas sociais. 
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