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RESUMO 
O presente artigo foi desenvolvido a partir das inquietações geradas pela 
aproximação da temática da previdência social brasileira, através dos 
estudos e pesquisas desenvolvidas no curso de Serviço Social da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), realizado na Gerência 
Executiva no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Campina 
Grande-PB. O objeto de estudo compreende a previdência social e o 
exercício profissional do/a assistente social no âmbito previdenciário. O 
objetivo principal é uma reflexão sobre a atuação do/a assistente social 
na política previdenciária no Brasil realizando uma explanação das 
contribuições e desafios enfrentados pelo Serviço Social na esfera 
regimental do INSS. No que se refere à metodologia utilizada para 
elaboração deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com 
abordagem qualitativa a partir de textos que discutem essa temática, 
além da utilização do método dialético no direcionamento da pesquisa 
na perspectiva da compreensão da realidade.  
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ABSTRACT 
This article was developed from the concerns generated by the 
approximation of the theme of Brazilian social security, through studies 
and research developed in the Social Service course at the State 
University of Paraíba (UEPB), carried out in the Executive Management 
at the National Institute of Social Security (Instituto Nacional do Seguro 
Social). INSS) of Campina Grande-PB. The object of study comprises 
social security and the professional practice of the social worker in the 
social security scope. The main objective is a reflection on the role of the 
social worker in the social security policy in Brazil, providing an 
explanation of the contributions and challenges faced by Social Work in 
the regimental sphere of the INSS. Regarding the methodology used to 
prepare this study, a bibliographic research was carried out with a 
qualitative approach from texts that discuss this theme, in addition to 
the use of the dialectical method in directing the research from the 
perspective of understanding reality. 

 
Keywords: Social Security; Social Security; Counter-Reformation; INSS; 

Social service. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo foi desenvolvido a partir da inserção acadêmica no Estágio Não 

Obrigatório do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), realizado 

na Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na cidade de Campina 

Grande-PB. Dessa forma, o objetivo é refletir sobre a atuação do/a assistente social na política 

previdenciária no Brasil realizando uma explanação das contribuições e desafios enfrentados 

pelo Serviço Social na esfera regimental do INSS.  

A partir das atividades desenvolvidas e observações realizadas na Seção de Saúde do 

Trabalhador (SST) e por meio da Supervisão de Campo da assistente social da instituição, foi 

possível identificar as atribuições dos/as assistentes sociais, especificamente, da assessora 

técnica do Serviço Social, identificar as competências, além de conhecer as normas internas da 

instituição, assim como, observar as demandas dos/as usuários/as que chegam para o Serviço 

Social e as respostas desses profissionais no âmbito da política previdenciária.  

No que refere-se ao exercício profissional do/a assistente social e as atribuições e 

atividades realizadas no âmbito previdenciário, pode-se destacar: a socialização de informações 

previdenciárias e assistenciais, as visitas domiciliares e institucionais, palestras nas instituições, 

confecção de materiais para reuniões técnicas, assessoria e consultorias, capacitações, 

campanhas, realização de levantamentos de dados, relatórios, acompanhamento na 
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construção de parecer social, avaliação social, estudo social, dentre outras atividades, do 

Serviço Social na instituição. 

Compreende-se que no país a partir dos anos de 1990 ocorre um processo de 

contrarreforma do Estado marcado pela reestruturação capitalista, a premissa do 

neoliberalismo à redução do papel do Estado e ampliação do mercado ocorreu mudanças 

significativas no processo econômico social e político, no contexto de burocratização e 

reprodução do capital que implicam em regressão e subtração relevantes de direitos 

fundamentais de ordem trabalhista e direitos sociais previdenciários aos usuários. 

A partir do modelo neoliberal no país ocorreram inúmeras transformações como a 

flexibilização, a precarização das relações de trabalho e no campo social o agravamento das 

desigualdades sociais que refletem na prática profissional do/a assistente social. Nesse sentido, 

o Serviço Social redefiniu sua atuação profissional na busca de ações efetivas na garantia da 

defesa dos direitos da classe trabalhadora. 

Nessa conjuntura um marco para o exercício profissional do/a assistente social na 

política previdenciária foi à criação da Matriz Teórica Metodológica do Serviço Social na 

Previdência (1994), um documento elaborado pelos/as assistentes sociais da instituição, para 

subsidiar o exercício profissional na previdência social na busca de respostas para as demandas 

institucionais. As ações dos/as profissionais seguem a perspectiva do fortalecimento da política 

previdenciária e da assistência social, relacionadas às demandas locais em articulação com a 

sociedade civil, os atendimentos técnicos prestados pelo Serviço Social são realizados nas 

Agências da Previdência Social (APS), no âmbito externo e nas organizações da sociedade civil.  

O/a profissional dedica-se ao planejamento, operacionalização e viabilização de serviços 

sociais tendo como atribuições previstas na Matriz Teórica Metodológica do Serviço Social na 

Previdência Social (1994) e no Manual Técnico do Serviço Social (2012). As atividades estão 

regulamentadas pelo Código de Ética da Profissão (1993) e instrumentalizadas pelo Projeto 

Ético Político Profissional, sendo os instrumentos utilizados pelos/as assistentes sociais: o 

parecer social, a avaliação social, o estudo e pesquisa social, o atendimento técnico, a visita 

domiciliar e institucional, entre outros, são ações privativas do/a assistente social no âmbito da 

instituição. 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa utilizados no estudo constam de pesquisa 

bibliográfica com abordagem qualitativa a partir de textos que discutem essa temática, além da 
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utilização do método dialético no direcionamento da pesquisa na perspectiva da compreensão 

da realidade. 

 

2 INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA NO BRASIL: linhas de ação e 

atribuições do/a assistente social 

 

A gênese do Serviço Social como profissão “socialmente legitimada e legalmente 

sancionada” (NETTO, 1992, p. 13) está estruturada e vinculada a um amplo processo tecido sob 

as condições do capitalismo de monopólios que se anunciou no final do século XIX e, 

inicialmente, desenvolveu-se em boa parte do século XX, sob o padrão fordista. A tendência do 

capitalismo na estrutura social está vinculada às relações desiguais, fragmentadas e 

excludentes, pois dessa forma ocorre a dominação através da ideologia do capital. 

O processo de institucionalização do Serviço Social como profissão perpassa por 

mudanças relacionadas à dinâmica da sociedade, as demandas surgem conforme o 

ordenamento do capital e do trabalho. Segundo Iamamoto (2009, p.16), o Serviço Social só 

pode afirmar-se como “prática institucionalizada e legitimada na sociedade ao responder a 

necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes sociais na produção e reprodução 

dos meios de vida e de trabalho de forma socialmente determinada.” 

O Serviço Social na previdência social é marcado pela contradição estrutural da lógica 

do trabalho sob os interesses da classe burguesa – a classe dominante – em contraponto a 

considerar a perspectiva do protagonismo das lutas de classe.  

O Serviço Social na Previdência Social brasileira ocorreu no ano de 1940. A instituição 

foi um dos primeiros espaços sócio-ocupacionais do/a assistente social, sendo o maior órgão 

empregador de assistentes sociais na época. Sabe-se que, o Serviço Social é uma profissão de 

caráter sociopolítico inscrita na divisão sociotécnica do trabalho sob a influência das relações 

sociais na ordem do capital. O/a assistente social é o/a profissional que atua nas expressões da 

questão social, nas políticas sociais públicas e nas organizações da sociedade civil constituída 

de classes fundamentais vinculadas ao capital e o trabalho. 

De acordo com o Manual Técnico do Serviço Social (2012) na Previdência Social, o 

Serviço Social foi instituído legalmente através da Portaria nº 25, de 6 de abril de 1944, do 
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Conselho Nacional do Trabalho (CNT) na expansão previdenciária marcos institucionais atuais, 

o Art. 88 da Lei nº 8.213/91 estabelece a competência do Serviço Social da seguinte maneira: 

 

Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os 
meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos 
problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito 
interno da instituição como na dinâmica da sociedade. (Art. 88, Lei nº8. 213/1991.) 
§ 1º Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e 
atenção especial aos aposentados e pensionistas. 
§ 2º Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção 
técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio 
com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos 
ou contratos. 
§ 3º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na 
implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as 
associações e entidades de classe. 
§ 4º O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará 
assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de 
suas propostas de trabalho. 

 

As ações profissionais do Serviço Social no INSS são direcionadas para a participação 

dos/as usuários/as no fortalecimento das políticas previdenciária e da assistência social, com 

base nas demandas locais e em articulação com as organizações da sociedade civil. O 

atendimento técnico do Serviço Social é realizado nas Agências da Previdência Social (APS), e 

no âmbito externo da instituição nos organismos da sociedade civil e entidades públicas e 

privadas. 

A partir da década de 1990 com o modelo neoliberal no país ocorreram inúmeras 

transformações como a flexibilização e precarização das relações de trabalho no campo social 

e o agravamento das desigualdades sociais refletindo gravemente na prática profissional do/a 

assistente social.  

O Serviço Social redefiniu a sua atuação profissional por meio da ruptura com o 

tradicionalismo e com o modelo conservador perpassado da gênese da profissão, em respostas 

aos questionamentos, sendo as principais mudanças que fundamentam o exercício profissional 

a criação do projeto profissional inovador e crítico através de fundamentos histórico e teórico-

metodológico, que se materializam no Código de Ética do Assistente Social (1993), nas Diretrizes 

Curriculares da profissão (1997) e na Lei nº 8.662/1993 que Regulamenta a Profissão. 

No ano de 1994, os/as profissionais de Serviço Social do INSS mediante as inquietações 

relacionadas ao trabalho criaram a Matriz Teórica Metodológica do Serviço Social na 
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Previdência. Esse documento é uma ferramenta elaborada pelos/as profissionais para nortear 

o exercício profissional na instituição no qual determina as ações privativas do/a assistente 

social, procede de princípios democráticos relacionados à cidadania e as bases ético-legais da 

profissão. 

 Conforme expresso na Matriz do Serviço Social na Previdência, a ação prioritária do 

Serviço Social de caráter interventivo, está voltada para assegurar o direito, no acesso aos 

benefícios e serviços previdenciários, na contribuição para a formação de uma consciência de 

proteção social ao trabalho com a responsabilidade do Estado. (MATRIZ DO SERVIÇO SOCIAL 

NA PREVIDÊNCIA, 1994) 

A Matriz do Serviço Social na Previdência estabelece as diretrizes para a intervenção 

profissional do/a assistente social como: a ampliação e consolidação do acesso à previdência 

social, segurança e saúde do trabalhador, direitos das pessoas com deficiência. Através da sua 

intervenção profissional possui ações profissionais distintas, como citadas anteriormente: 

socialização das informações previdenciárias e assistenciais, assessoria/consultoria técnica, 

fortalecimento coletivo. 

O Serviço Social passou por transformações no desenvolvimento do capitalismo. O 

rebatimento de tais mudanças impulsionou o redirecionamento das práticas profissionais em 

condições sócio-históricas, tendo: 

 

No contexto de ascensão dos movimentos políticos das classes sociais, das lutas em 
torno da elaboração e aprovação da Carta Constitucional de 1988 e da defesa do 
Estado de Direito, que a categoria de assistentes sociais foi sendo socialmente 
questionada pela prática política de diferentes segmentos da sociedade civil. E não 
ficou a reboque desses acontecimentos, impulsionando um processo de ruptura com 
o tradicionalismo profissional e seu ideário conservador. Tal processo condiciona, 
fundamentalmente, o horizonte de preocupações emergentes no âmbito do Serviço 
Social, exigindo novas respostas profissionais, o que derivou em significativas 
alterações nos campos de ensino, da pesquisa, da regulamentação da profissão e da 
organização político-corporativa dos assistentes sociais. (IAMAMOTO, 2005, p. 4). 

 

O Serviço Social sofre ataques constantes diante da atual conjuntura, ao qual o 

desmonte das políticas sociais é cada vez mais presente à mobilização por parte da categoria e 

da população a defesa dos direitos conquistados pela Constituição Federal 1988. Embora haja 

conceitualmente uma unidade entre três áreas que compõem a Seguridade Social, a política 
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traçada para cada uma delas, a sua administração e execução têm se dado de maneira 

fragmentada, contrariando supostos doutrinários (CABRAL, 2000). 

 

No ápice de mais regressivas contrarreformas da previdência social, em que vários 
direitos dos trabalhadores foram retirados da Constituição Federal pela EC nº 20, 
aconteceu a mais grave delas: o art.22 da Medida Provisória (MP) nº 1.729,3 dez 1998, 
supria o artigo 88 da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre o Serviço Social. Porém a 
mobilização nacional da categoria, sob coordenação da DSS, com o apoio de entidades 
dos trabalhadores, incluindo o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social (CNTSS), a Federação 
Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e 
Assistência Social (FENASPS), a Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura (FETAG) a Confederação Nacional de Aposentados e Pensionistas, entre 
outras, impediu a concretização desta extinção. O segundo momento crítico foi o 
decorrido entre a mobilização pela alteração do conteúdo da MP 1.729/1988 e o que 
antecedeu a publicação do Decreto nº 3.081, de 10 de junho de 1999, que aprovou a 
estrutura organizacional do INSS e excluiu a DSS do organograma institucional. Nesse 
período, foram mobilizadas mais de 1.800 organizações da sociedade civil e 
personalidades políticas, das quais 931 manifestaram-se, por escrito, em defesa desse 
serviço no INSS. Pelo decreto citado, o Serviço Social foi rebaixado à atividade, porém, 
na Lei 8.213/1991, continuou como um serviço. A permanência do Serviço Social, 
como um dos serviços da previdência social geridos pelo INSS, resultou em ampla 
mobilização. (CFESS, 2015, p. 89). 

 

No atual contexto de reestruturação do Serviço Social no espaço institucional do INSS 

marcado por uma conjuntura de violentos ataques aos direitos da classe trabalhadora ao qual 

a conquista da seguridade social encontra-se em risco, no que se diz respeito às mudanças 

relacionadas às contrarreformas do Estado, um processo caracterizado pela subtração de 

direitos sociais. 

Em relação ao Serviço Social na previdência configura-se como um serviço 

disponibilizado pelo INSS ao/a segurado/a aos quais os/as servidores/as com formação em 

Serviço Social prestam um atendimento facilitando um diálogo melhor com as demandas 

expostas, com a finalidade de esclarecer junto ao/a segurado/a e seus dependentes os seus 

direitos sociais e serviços previdenciários, os meios aos quais podem exercê-los Com o 

desenvolvimento do seu trabalho, o/a assistente social contribui para o acesso, além de realizar 

as mediações no processo de soluções de possíveis problemas relacionados com a previdência, 

o serviço é disponibilizado nas APSs. 
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O Serviço Social no âmbito da Previdência através do/a assistente social realiza um 

trabalho de socialização de informações mediante um processo democrático e educativo. O 

atendimento pode ser realizado de forma coletiva e individual. A partir da socialização das 

informações previdenciárias e no direcionamento dos instrumentos e técnicas para o 

atendimento das necessidades básicas do sujeito social no âmbito da cidadania, direito civil e 

igualdade de acesso a bens e serviços. 

 Ao Serviço Social do INSS estão dispostas, nos atos normativos do Manual Técnico 

(2012), as principais ações profissionais desenvolvidas como: a socialização de informações 

previdenciárias e assistenciais, a assessoria/consultoria e o fortalecimento do coletivo. Quanto 

aos procedimentos técnicos, de acordo com o Manual Técnico do Serviço Social (2012), 

destacam-se as seguintes ações: 

a) Realizar, em conjunto com a equipe da instituição e/ou dos movimentos sociais a que 

se presta assessoria/consultoria, o estudo da realidade e discussão das demandas e 

necessidades prioritárias; 

b) Sistematizar a proposta de assessoria/consultoria por meio da formalização de 

projeto de intervenção e/ou celebração de parcerias, acordos/convênios de cooperação 

técnica; 

c) Criação de fóruns de debates, palestras, seminários, encontros, entre outros espaços 

de construção coletiva, favorecendo o acompanhamento contínuo sistemático dos grupos 

assessorados; 

d) Avaliar e registrar todo o processo de assessoria/consultoria, tendo em vista a 

elaboração de parâmetros para a intervenção profissional em situações similares e a discussão 

das ações com os grupos assessorados;  

e) Avaliar em conjunto com os grupos assessorados o impacto das ações desenvolvidas 

e o alcance dos objetivos propostos. 

A prática profissional do/a assistente social está inserida nas relações sociais, através do 

processo de trabalho, o exercício profissional é recorrente da reconstrução do objeto de 

intervenção que é construído a partir de determinações históricas, além disto, o trabalho do/a 

assistente social quanto ao instrumental técnico-operativo, possibilitando, assim, a criação de 

novos instrumentos, como a mediação para alcance de finalidades, frente às contradições da 

realidade social materializa no âmbito da singularidade particularidade e universalidade. O 
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objetivo da intervenção profissional é particularizar as leis sociais através de determinações 

histórico-sociais. 

As ações no âmbito da previdência social e a organização do trabalho profissional 

coletivo são definidas pela divisão social técnica do trabalho. As ações dos/as profissionais 

viabilizam o acesso do/a usuário/a aos benefícios e serviços previdenciários através de análise 

da legislação e de procedimentos administrativos, em relação à política previdenciária sob a 

ótica do direito social e da cidadania. 

 Os/as assistentes sociais são responsáveis por identificar e encaminhar os interesses 

comuns dos/as usuários/as visando à criação de espaços que possam propiciar solução de 

questões e o encaminhamento de ações coletivas e individuais através da utilização de 

instrumentos que norteiam o exercício profissional. Essa socialização de informações 

previdenciárias é desenvolvida por meio da abordagem individual e coletiva, com isso, tais 

ações contribuirão para o fortalecimento da consciência do coletivo no encaminhamento de 

demandas que viabilizem o aprimoramento da política de seguridade social. 

 Os instrumentos técnicos utilizados pelo/a assistente social do INSS são: parecer social, 

pesquisa social, estudo exploratório dos recursos sociais e avaliação social. A utilização de tais 

recursos está associada ao uso de técnicas e procedimentos operacionais que possibilitam a 

materialização das ações, programas e projetos profissionais. (MANUAL TÉCNICO, 2012) 

 A instrumentalidade é relacionada à capacidade na qual possibilita ao/a assistente 

social modificar, transformar diversas realidades sociais compreendidas na particularidade 

sócio-histórica da profissão em suas condições objetivas material da sociedade e subjetivas ao 

sujeito profissional. Parafraseando Netto (1992) e Guerra (2007) na trajetória sócio-histórica da 

profissão, os/as assistentes sociais têm mobilizado um conjunto de saberes ideo-políticos, 

éticos, teórico-metodológico e operativo que têm dado densidade à análise da realidade social 

e à intervenção profissional que se pretende ser orientada de maneira crítica e propositiva. A 

apreensão de tais instrumentos é fundamental no exercício profissional do/a assistente social 

ao qual possibilita a sistematização de técnicas para adequar as atividades de trabalho. 

Segundo Iamamoto (2008) as bases teórico-metodológicas são recursos essenciais que 

o/a assistente social aciona para exercer o seu trabalho, uma vez que: contribuem para iluminar 

a leitura da realidade e imprimir rumos à ação; reconhecer a complexidade da profissão significa 

compreender que a intervenção profissional está relacionada a mudanças societárias na 
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construção e no desenvolvimento das demandas emergentes, os instrumentos não 

particularizam o exercício. 

A ação interventiva profissional está relacionada aos elementos teórico-metodológicos, 

ético-políticos e teórico-operativos. A configuração dos procedimentos e do instrumento 

técnico-operativo acompanha as alterações históricas da organização do Serviço Social marcada 

pelos projetos profissionais. Os instrumentos e técnicas não se configuram nas respostas 

profissionais, mas na materialização da ação, o instrumento técnico-operativo utilizado 

depende da análise da realidade, a qual fundamenta a direção social da ação, o/a profissional 

tem a total autonomia para definir a escolha de instrumentos, não existe uma relação direta 

entre instrumentos e teorias e sim entre a teoria e o método escolhido.  

Segundo Guerra (2007) a instrumentalidade é uma propriedade e/ou capacidade que a 

profissão vai adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Ela possibilita que os/as 

profissionais objetivem sua intencionalidade em respostas profissionais, sendo assim, a 

capacidade adquirida é utilizada no exercício profissional dos/as assistentes sociais, que 

modificam, transformam as relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível 

da realidade social no nível cotidiano, no processo sócio-histórico, possibilita o atendimento 

das demandas profissionais e social numa condição de reconhecimento social da profissão está 

relacionada à compreensão da atuação profissional. 

 A previdência social brasileira vem sofrendo uma série de ataques dada a ofensiva 

neoliberal influenciando o desmonte das políticas sociais, especificamente, na política 

previdenciária com a falta de investimentos e de recursos, foram veiculadas na mídia notícias 

de que existe uma grande quantidade de processos represados no INSS, isso gera um debate 

em questão ao qual é exposta a ofensiva aos direitos da classe trabalhadora. Atualmente, o 

quadro de servidores no INSS é insuficiente, pois existe um grande número de pedidos de 

aposentadorias dos/as servidores/as, além do número de afastamento por problemas de 

saúde, a falta da realização de concurso público que implica na precarização do trabalho, tudo 

isso reflete e dificulta ainda mais na realização dos serviços prestados à população. 

 

A Reforma da Previdência vai se constituindo em peça importante do ajuste neoliberal, 
na medida em que se reduzem faixas de previdência pública e se estimula a busca de 
previdência complementar sob o regime de capitalização, como mecanismo de 
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captação de poupanças, necessário ao financiamento do crescimento econômico. 
(CABRAL, 2000, p.128). 

 

O Serviço Social está, cada vez mais, presente por meio da mobilização da categoria e 

da população na defesa dos direitos conquistados pela Constituição Federal de 1988. Com os/as 

profissionais junto a esse enfrentamento dos desmontes das políticas socias, em especial, a 

política previdenciária, estão às entidades representativas da profissão como os Conselhos 

Federais e Regionais de Serviço Social (CFESS/CRESS) que atuam no fortalecimento das 

condições éticas de trabalho e na defesa do Serviço Social no INSS. 

Ao longo de sete décadas, os/as profissionais do Serviço Social no INSS, juntamente com 

entidades representativas dos/as trabalhadores/as, movimentos sociais e do Conjunto CFESS-

CRESS, travaram vários enfrentamentos na defesa da ampliação da previdência social pública e 

da garantia da prestação do Serviço Social enquanto serviço/direito previdenciário.  

Diante de mais um processo intenso de mudanças no âmbito da política de previdência 

social brasileira, pautado por um projeto neoliberal de contrarreformas em relação ao qual o 

Serviço Social brasileiro hegemonicamente se posiciona contrário, por seus impactos 

regressivos na prestação dos serviços previdenciários e na destruição dos direitos, o CFESS 

reforça seu posicionamento em defesa dos serviços ofertados à população e das condições 

éticas de trabalho profissional nas políticas de Seguridade Social. 

Os principais desafios impostos ao exercício profissional do/a assistente social no INSS 

é a luta no processo de reconhecimento e legitimação na permanência do/a profissional na 

instituição, na defesa da ampliação dos serviços previdenciários e assistenciais, no qual a lógica 

do capital dar-se-á a partir do desenvolvimento de tecnologia no atendimento, afetando 

diretamente toda a população, pois impõe mais dificuldades no acesso do/a usuário/a na 

política previdenciária. 

Nesse aspecto, a implementação do modelo do INSS Digital como uma nova modalidade 

de serviço ao qual o/a segurado/a possui uma ferramenta para atendimento no INSS, uma vez 

que, o fluxo de trabalho através do meio eletrônico, proporciona um padrão e uniformidade 

dos processos e serviços, mas a grande contradição é que a maioria dos/as segurados/as desse 

serviço não dispõem do acesso, acontecendo à exclusão digital, devido às precárias condições 
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sociais e econômicas, as consequências disso é, que cada vez mais, restrição e seletividade no 

acesso à política previdenciária. 

Conclui-se que, a importante inserção do assistente social no âmbito previdenciário tem 

um ganho significativo na defesa e no reconhecimento de direitos, no enfrentamento a partir 

de estratégias as requisições institucionais e as demandas do/a usuário/a de forma individual e 

coletiva, são desenvolvidas a partir de atividades como os encaminhamentos, visitas 

institucionais, domiciliares, hospitalares, avaliação social, estudo social, parecer entre outras 

atividades de fortalecimento coletivo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A reflexão construída neste artigo sobre o contexto sócio-histórico relacionado à 

previdência social e a importância do exercício profissional do/a assistente social no âmbito 

previdenciário evidenciado nas regressivas ações do Estado sobre o processo contínuo de 

contrarreformas e o desmonte das políticas públicas. 

Nesse aspecto, a política previdenciária torna-se seletiva e focalizada na qual a classe 

trabalhadora encontra-se, cada vez mais, desprotegida tendo seus direitos violados. Com o 

desenvolvimento do sistema capitalista, a divisão social do trabalho, a desregulamentação do 

trabalho acentuando a precarização do trabalho, flexibilização, além da burocratização de 

serviços, a lógica do capital está voltada para a financeirização intensificando a exploração do 

trabalho. 

O significado sócio-histórico da prática profissional do/a assistente social só é 

desvendado a partir de sua inserção na sociedade, sendo assim, o Serviço Social na previdência 

social é marcado por luta e resistência, um direito dos/as trabalhadores/as estabelecido pela 

Lei 8.213/91 presente no artigo N. 88 no qual estabelece que compete, ao Serviço Social 

esclarecer junto aos/as beneficiários/as seus direitos sociais e os meios de exercê-los.  

É essencial a permanência do/a assistente social nesse espaço sócio-ocupacional do 

INSS, uma vez que, é um/a profissional qualificado/a que está apto/a a realizar o trabalho 

viabilizando ao/a cidadão/a o acesso às informações, serviços e benefícios previdenciários que 

são de direito da sociedade. As ações do/a assistente social seguem a perspectiva do 
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fortalecimento da política previdenciária e da assistência social, relacionadas às demandas 

locais em articulação com a sociedade civil na defesa dos direitos sociais e previdenciários.   
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