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EIXO TEMÁTICO 2 | TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS
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SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 

 
WORK OF THE SOCIAL ASSISTANT IN MOMENTS OF DISASSEMBLY OF THE SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 
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RESUMO  
Este ensaio pretende debater sobre o desmonte do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS e os desdobramentos dele no cenário pós-
Golpe e como isso passou a requisitar determinadas ações profissionais 
aos assistentes sociais, reproduzindo elementos da racionalidade 
formal-abstrata, uma vez que as políticas sociais se constituem como 
espaços sócio-ocupacionais dos assistentes sociais. Discute sobre 
assistencialização da seguridade social e o desfinanciamento da 
assistência social, a reatualização do primeiro-damismo e o reforço ao 
familismo via programas para a primeira-infância. Reflete sobre os 
desafios postos ao trabalho dos assistentes sociais a partir desses 
aspectos que permeiam a assistência social na conjuntura atual. 

 
 
Palavras-chave: Assistência Social. Serviço Social. Trabalho 

Profissional. 

 

ABSTRACT 
This essay intends to discuss the dismantling of the Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS and its consequences in the post-coup scenario 
and how this began to require certain professional actions from social 
workers, reproducing elements of formal-abstract rationality, since 
policies social workers are constituted as socio-occupational spaces for 
social workers. It discusses social security assistance and the lack of 
financing of social assistance, the re-updating of first-damism and the 
reinforcement of familism through programs for early childhood. It 
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reflects on the challenges posed to the work of social workers from 
these aspects that permeate social assistance in the current 
conjuncture. 

 
Keywords: Social Assistance. Social Service. Professional Work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O pós-Golpe possibilitou o ressurgimento de pautas conservadoras e, com elas, o 

desmonte das políticas sociais e, ao mesmo tempo, o reforço ao voluntariado e à solidariedade, 

terreno fértil para a reatualização do primeiro-damismo e de práticas de ajuste, controle e 

gestão da pobreza, especialmente pela programática do familismo e do pluralismo de bem-

estar, agora conduzidos por uma agenda neoconservadora e ultraliberal. Assim, se o SUAS não 

se consolidou ao ponto de superar as ações assistencialistas, no cenário atual, no qual a política 

de assistência passa por um processo de desmonte daquilo que foi possível avançar no campo 

da institucionalidade, o conservadorismo se fortalece através da reedição do favor e das ações 

centradas nos indivíduos e suas famílias, despolitizando a “questão social”. 

Debater sobre esses processos e quais requisições chegam ao trabalho do Serviço Social, 

uma vez que as políticas sociais se constituem como espaços sócio-ocupacionais dos assistentes 

sociais, é o objetivo deste ensaio, fruto do acúmulo de reflexões realizadas a partir uma revisão 

de literatura sobre Assistência Social, Serviço Social, Trabalho e Instrumentalidade. 

Este ensaio está dividido em duas seções, além das considerações finais. Na primeira 

discutimos as configurações da Política de Assistência Social a partir dos processos de 

contrarreformas da Seguridade Social, apontando como o Golpe de 2016 agudizou o processo 

de assistencialização da Seguridade Social. Discutimos os rumos tomados pela Assistência Social 

a partir do reforço ao Primeiro-Damismo e ao familismo, via Políticas para a Primeira-Infância. 

Num segundo momento, apontamos os desafios enfrentados pelos assistentes sociais nos 

processos de trabalho requisitados pela Política de Assistência Social e como isso tem 

reatualizado práticas conservadoras, e intervenções de caráter meramente terminal e 

instrumental. 
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2 CONTRARREFORMAS, GOLPE DE 2016 E SEUS IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Nos anos 1990, seguindo o receituário neoliberal, a política econômica adotada no Brasil 

foi responsável pelo agravamento da “questão social2”, e deu a direção das políticas sociais, 

pautadas na focalização, privatização e descentralização, gerando um processo de 

contrarreformas. O capitalismo central seguiu ditando as regras a serem cumpridas pelos países 

periféricos. As medidas neoliberais impuseram fortes retrocessos aos direitos conquistados, 

com o desmantelamento dos serviços sociais. Os trabalhadores foram atingidos em seus 

empregos e sofreram perda de suas rendas. A política social deixou de ser pensada como 

proteção social universal e passou a ter como foco os mais pobres, despolitizando a “questão 

social” e criando um movimento de assistencialização3 da seguridade social. 

Se esse era o desenho histórico das políticas sociais dos anos de 1990, o agravamento 

das desigualdades sociais e a continuidade com a programática neoliberal no campo da 

Seguridade Social nos anos 2000 e, “[n]a impossibilidade de garantir o direito ao trabalho [...], 

seja pelas condições que ele assume contemporaneamente, seja pelo nível de desemprego, ou 

pelas orientações macroeconômicas vigentes, o Estado capitalista amplia a assistência social 

[...]”, e o transforma “no principal instrumento de enfrentamento da crescente pauperização 

relativa, ampliando o exército industrial de reserva no seio das classes trabalhadoras” (MOTA, 

2010, p. 140-141). 

A Política de Assistência Social, institucionalizada a partir da criação do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) em 2005, é uma importante conquista no campo da Seguridade 

Social, por colocar a assistência social, pela primeira vez no Brasil, como política pública, 

responsabilidade estatal e garantia de direitos sociais. A criação do SUAS abriu a possibilidade 

 
2 De acordo com Iamamoto (2001), “[a] questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades 
sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua 
gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – o 
trabalho –, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. É indissociável da emergência 
do ‘trabalhador livre’, que depende da venda de sua força de trabalho como meio de satisfação de suas 
necessidades vitais. A questão social expressa, portanto, disparidades econômicas, políticas e culturais das classes 
sociais, mediatizadas por relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em 
causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal” (p. 16-17; grifos da autora). O 
termo está entre aspas para indicar que a sua utilização não expressa consenso entre os teóricos que a 
caracterizaram em diferentes momentos históricos. 
3 De acordo com Mota (2015), a “[...] expansão gradual de políticas assistenciais, não contributivas, nos níveis 
municipal e estadual, e a privatização daquelas que têm como usuários os assalariados da grande empresa” [...] 
[se constituiu como base] para o desenvolvimento do movimento de asssistencialização/privatização da 
seguridade social (p. 172-173). 
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histórica de contraposição à reprodução do assistencialismo, clientelismo, primeiro-damismo, 

favor e ajuda que historicamente permearam a Assistência Social brasileira. Inclusive, no âmbito 

do Serviço Social, existiam análises que apontavam que o SUAS possibilitaria superar o 

assistencialismo e o primeiro-damismo: 

 

dois aspectos contemplados com a instituição do SUAS: a possibilidade de superar a 
histórica cultura assistencialista brasileira, levada a efeito pelo patrimonialismo da 
classe dominante, cujos traços principais são a ideologia do favor, da ajuda, da dádiva, 
aliados às práticas fisiológicas e ao nepotismo; a outra refere-se à superação da 
ideologia da caridade e do primeiro-damismo através da criação de parâmetros 
técnicos e da profissionalização da execução da Assistência Social, como dão indícios 
as competências requeridas para a implementação da proposta (MOTA, MARANHÃO 
e SITCOVSKY, 2010, p. 190. Grifos dos autores). 

 
O SUAS teve um ciclo ascendente no que diz respeito à sua fundamentação legal e de 

gestão, de 2005 a 2011, aprovando suas regulamentações, dentre elas a Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais em 2009 e a nova Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 2011. No 

entanto, cabe dizer que neste período a assistência social não esteve alheia à programática 

neoliberal, e como tal, foi reduzida à gestão da pobreza via focalização nos Programas de 

Transferência de Renda, especialmente tendo o Programa Bolsa Família como seu “carro 

chefe”, o que revela a forma de enfrentamento à “questão social” assumida pelo Estado 

brasileiro, de forma focalizada e assistencial (MOTA, 2012; BEHRING, 2009), direcionando à 

política social a “capacidade de administrar de forma tecnicamente competente os elementos 

que geram a pobreza e a miséria, expressões mais agudas da questão social, inerente ao 

capitalismo e, em geral, dramática na periferia do capital” (BEHRING, 2009, p. 09). 

O ciclo ascendente do SUAS, que já trazia consigo os desafios e contradições 

anteriormente apontados, é interrompido pelo Golpe jurídico-parlamentar-midiático, em 2016, 

e o Novo Regime Fiscal (NRF) instituído pela Emenda Constitucional 95 que congelou os gastos 

públicos por 20 anos. Fruto do aprofundamento do Projeto de Contrarreformas em curso desde 

a década de 1990, a consolidação do Golpe e do NRF, trouxe graves ataques à Seguridade Social 

e aos direitos da classe trabalhadora, dentre eles: a Reforma da Previdência e a Reforma 

Trabalhista. Esses ataques significaram a agudização do processo de hipertrofia da assistência 

social e da assistencialização da Seguridade Social, dificultando a consolidação da assistência 

social como política afiançadora de direitos. No entendimento de Mota (2010, p. 141), a 

assistência social se coloca como um fetiche, um mito, posto que “as classes dominantes [...] 
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[a] invocam como solução para combater a pobreza relativa e nela imprimem o selo do 

enfrentamento à desigualdade”. 

De acordo com Boschetti (2016, p. 18-20), a assistência social ao ser superdimensionada 

como campo da proteção social, consolida processos de focalização do Estado nas camadas 

mais expropriadas da classe trabalhadora, rebaixando a dimensão e o significado dos direitos e 

serviços públicos, favorecendo a transferência do fundo público ao capital. Assim, a expansão 

da assistência social não consolida a universalização do Estado Social. Segundo a autora, a 

assistência social deve compor o sistema de proteção social, mas não pode ser confundida com 

a proteção social em si. De acordo com Guerra (2000, p. 19), “[...] a lógica de constituição das 

políticas sociais reside na sua conversão em instrumento a serviço do capital. No caso das 

políticas educacionais e assistenciais isso fica muito claro”.  

De fato, o já minguado orçamento da assistência social sofre graves cortes, ocorrendo o 

desfinanciamento dos programas e serviços. Além disso, há uma reatualização e reforço do 

Primeiro-Damismo (não superado) na gestão do SUAS, e a criação do Programa Criança Feliz 

(PCF) (depois aprovado como mecanismo de implementação do Marco da Primeira Infância no 

SUAS) e de outros Programas pontuais para a Primeira-Infância paralelos, que desqualificam a 

organização dos serviços já consolidados.  

No que se refere ao primeiro-damismo, pesquisa realizada por Medeiros (2020) apontou 

que não foi possível superar o primeiro-damismo na assistência social após o SUAS porque as 

relações clientelistas e patrimonialistas não se restringem somente às ações das primeiras-

damas, nem ao campo da assistência social, uma vez que ambos são traços característicos do 

nosso processo de formação social. Tal fenômeno foi reforçado em seus aspectos mais 

tradicionais, com o Golpe de 2016, quando Marcela Temer ganha visibilidade como 

embaixadora do Programa Criança Feliz. 

Em segundo lugar, a configuração assumida pela política de assistência social após o 

SUAS, não proporcionou um deslocamento significativo em relação ao objeto histórico de 

intervenção da assistência social: a pobreza, tendo como público-alvo a família. Ao se configurar 

como uma política que assumiu a tarefa de fazer o enfrentamento à pobreza, via programas de 

transferência de renda, focado nas famílias mais pobres entre as mais pobres, possibilitou que 

as primeiras-damas identificassem antigas funções por elas desempenhadas em outros tempos 

no âmbito da assistência social. 
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Nas últimas décadas a família vem ganhando centralidade nas políticas sociais. A crise 

do Estado de Bem-Estar Social e a hegemonia do neoliberalismo, retomaram a família como 

agente informal de proteção social, criando um pluralismo de bem-estar que retira do Estado a 

responsabilidade precípua de garantir a proteção social aos indivíduos (TEIXEIRA, 2015). Essa 

responsabilização da família como agente de proteção social é chamada de familismo, uma vez 

que o Estado só intervém quando ela não consegue resolver seus “problemas”. 

De acordo com Teixeira (2015, p. 219), o familismo, 

 

reforça a família como a principal provedora de bem-estar, o que se dá pela escassez 
de serviços e benefícios, pelo caráter seletivo e focalizado, pelas condicionalidades que 
enfatizam os cuidados no âmbito doméstico, numa reafirmação dos papéis 
tradicionais que sobrecarregam as mulheres. 

 

O familismo na Política de Assistência Social ganhou reforço através do conjunto de 

orientações metodológicas e intervenções junto às famílias em situação de pobreza atendidas 

pelo Programa Criança Feliz. A institucionalização do Marco da Primeira Infância no SUAS, via 

PCF e outros Programas similares idealizados e articulados em alguns Estados e municípios 

brasileiros pelas primeiras-damas, reforçou o papel histórico das primeiras-damas à frente de 

ações assistencialistas e desconsiderou um conjunto de normativas e de políticas já 

estruturadas para a primeira infância no Brasil, uma vez que o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CONANDA já havia recomendado a criação de políticas para a 

primeira infância desde a elaboração do Plano Nacional pela Primeira Infância em 2010, e já 

contávamos com o Marco Legal da Primeira Infância, criado pela Lei nº 13.257 em 8 de março 

de 2016, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e previu ações para a 

Primeira Infância como parte da Proteção Integral à Crianças e Adolescentes. Conforme aponta 

Arcoverde et al. (2019, p. 193): 

 

é notório que mais uma vez se desrespeita o marco legal construído em 1988 com a 
Constituição Federal, cuja implementação e impactos sociais são esperados pela 
tipificação nacional dos serviços socioassistenciais de 2009 em um único programa, 
desprovido de fundamentos coerentes. Programas como o Criança Feliz não avançam 
no acesso e garantia dos direitos e terminam se construindo no “faz-de-conta” ou na 
velha prática política de destruir o construído para construir o marketing do gestor da 
vez, usando a política social como moeda de troca e ainda responsabilizando a família. 
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Ora, se as ações no âmbito da Política de Assistência Social voltadas para as famílias, 

mesmo articulando um conjunto de serviços e programas, apresentavam a contradição de 

reforçar a responsabilização da família pelo autocuidado e proteção, o Programa Criança Feliz, 

reduzido a visitas domiciliares e orientações acerca do cuidado com as crianças, reforça cada 

vez mais o caráter familista das ações do Estado no âmbito da proteção social, uma vez que ao 

apostar, incentivar e valorizar as “funções protetivas das famílias, mais sobrecarga, expectativa 

e culpabilizações promove” (TEIXEIRA, 2016, p. 31). 

De acordo com Silveira (2017, p. 505): 

 

Num cenário de avanço do neoliberalismo, de desmonte dos sistemas estatais, de 
contrarreformas e perda de direitos conquistados, de subordinação da política social 
à política fiscal, conduzida na aliança entre oligarquias, capital e corporações, o Suas 
tem sido minado nas suas bases estruturantes. A cristalização da agenda do Suas, o 
congelamento de recursos e a implantação do Programa Criança Feliz, no âmbito da 
arquitetura institucional da política de assistência social, são fatores que abrem 
caminho para a propagação do conservadorismo aliado ao gerencialismo, bem como 
dos retrocessos com implicações sociais, políticas e culturais. 

 

Todos esses desmontes colocam inúmeros desafios aos profissionais que executam a 

Política de Assistência Social, uma vez que a garantia dos direitos passa pelas condições 

estruturais dessa política, sendo essas fruto dos direcionamentos ídeo-políticos e econômicos 

do padrão de acumulação capitalista: “a efetiva garantia de direitos sociais não se circunscreve 

a uma categoria profissional, mas a alteração do padrão político-econômico de determinada 

ordem societária” (ORTIZ, 2010, p. 210). 

 

3 DESAFIOS AO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CENÁRIO PÓS-

GOLPE 

 

Uma preocupação que se colocava para setores da categoria profissional dos assistentes 

sociais nos anos iniciais do SUAS era de que a hipertrofia da assistência social, a partir da 

ampliação do número de instituições e serviços e, consequentemente, a ampliação do mercado 

de trabalho para os assistentes sociais nesta área, bem como as requisições postas à profissão 

pela configuração assumida pelo SUAS, colocava o risco de reduzir o Serviço Social a uma 

“profissão da assistência”. Netto (2007), apontava que a centralização das funções do Serviço 

Social ao plano assistencial minimiza os objetivos da profissão.  
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Rodrigues (2009, p. 24), analisando os anos iniciais de implementação do SUAS aponta 

também preocupações sobre os direcionamentos dados para o Serviço Social no exercício do 

seu trabalho profissional no âmbito do SUAS dada a sua configuração no contexto da 

assistencialização da Seguridade Social: 

 

Também poderíamos dizer que esta assistencialização da seguridade, esta perspectiva 
de reduzi-la à política de assistência social, não apenas confronta e destoa com as lutas 
da categoria: ela também destoa daquilo que pode ser, no futuro, o próprio trabalho 
dos assistentes sociais. [...] A assistencialização da seguridade social levará, 
inevitavelmente, a uma assistencialização do Serviço Social. A redução da seguridade 
à assistência social tende a alterar os espaços de trabalho quotidiano dos assistentes 
sociais; afeta as políticas de proteção social; afeta o espaço sócio-ocupacional. Tende, 
então, a impor como tarefa primordial a assistência voltada para a pobreza absoluta. 

 

Considerando que a profissão necessita de condições objetivas e subjetivas para 

executar suas ações profissionais e que as políticas sociais se constituem no nosso principal 

espaço sócio-ocupacional, “as reformas do Estado, a precarização e recortes nas políticas 

sociais, a mudança radical no trato à ‘questão social’, afetam significativa e expressivamente 

nossa profissão” (MONTAÑO, 2010, p. 245). Do exposto, no que se refere ao Serviço Social, “a 

profissão só pode ser compreendida no âmbito das relações entre Estado e sociedade civil, já 

que participa do processo de produção e reprodução das relações sociais da ordem burguesa” 

(Idem). Assim é que para compreender como a profissão vem sendo impactada pelos processos 

sócio-históricos de desmontes das políticas sociais e dos direitos sociais, e, mais 

especificamente como as configurações atuais da assistência social vem direcionando seu fazer, 

é necessário situá-la na trama histórica dos processos sociais, 

 

É somente a partir da compreensão da instrumentalidade do processo de trabalho 
como uma propriedade sócio-histórica, e, como tal, sendo construída e reconstruída 
nesse processo, que podemos buscar uma interpretação da profissão de Serviço Social, 
do exercício profissional e de sua instrumentalidade (GUERRA, 2000, p. 06). 

 

No que se refere ao Serviço Social, preocupa-nos o conjunto de demandas institucionais 

postas à profissão, e, principalmente “a ampliação de competências direcionada para o controle 

do social, que se realiza sutilmente pela via das políticas sociais” (GUERRA at al., 2016, s/p), 

reeditando práticas conservadoras no cotidiano profissional. 

Vale dizer que embora a profissão tenha avançado em sua produção crítica sobre as 

relações sociais, as políticas sociais e sobre seus fundamentos, não significa dizer que o conjunto 
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da categoria profissional conseguirá, em suas práticas, romper com a racionalidade formal-

abstrata, que reduz a instrumentalidade ao nível meramente instrumental-operativo das 

respostas profissionais, isso porque “a base de sustentação das ações instrumentais está nas 

próprias condições objetivas e subjetivas nas quais o exercício profissional se realiza e no tipo 

de respostas exigidas à profissão” (GUERRA, 2000, p. 24).  Significa apontar, que os desmontes 

em curso da Política de Assistência Social irão reduzir o fazer profissional do assistente social a 

uma dimensão meramente assistencial, emergencial e tecnicista. Ou seja, a profissão, inscrita 

nos processos históricos, também será afetada pela configuração atual das políticas sociais. De 

acordo com Guerra et al. (2016, s/p): 

 

O que pode ser considerado novo no contexto atual é que, incidindo sobre a 
intervenção profissional, tais políticas, cujo modelo é o de gestão de riscos sociais, não 
apenas criam demandas, mas formatam as respostas, padronizando-as em normas 
operacionais, legislações e procedimentos prévios já elencados no interior das 
próprias políticas, oferecendo ao assistente social um repertório de técnicas e 
instrumentos voltados para o controle da população, concebida como vulnerável.  

 

É nesse sentido que a razão formal-abstrata, portanto instrumental, obscurece a 

capacidade de “o trabalho do assistente social diferenciar-se de atividades e práticas 

voluntárias, assistemáticas, caritativas e/ ou filantrópicas” (Idem), possibilitando, inclusive a 

reprodução do conservadorismo nas ações profissionais, como evidenciado por pesquisa 

realizada por Bonfim (2015, p. 200): 

 

a presença de valores e práticas conservadoras no cotidiano de trabalho dos 
assistentes sociais, sendo que, na maioria das vezes, tais valores encontram-se 
naturalizados. O autoritarismo, por exemplo, aparece em evidência nas relações 
profissionais, seja no trato com usuários, no relacionamento com colegas de profissão 
ou mesmo na relação de subalternidade estabelecida com outros profissionais. [...] a 
persistência tanto de elementos de uma moral cristã – como orientação de valor para 
as ações profissionais – quanto de uma imagem da profissão relacionada à ajuda, ao 
cuidado, ao sacrifício, evidenciando, assim, a ausência de consciência das contradições 
inerentes a essa profissão numa sociedade de classe. 

 

Percebe-se, pois, como apontado pela autora, que os elementos da gênese da profissão 

ainda não foram totalmente superados, mesmo com a hegemonia do projeto profissional 

crítico. Conforme aponta Ortiz (2010), o caldo cultural e político econômico atual tende a 

ampliar a tensão existente entre a “imagem social tradicional” da profissão e a sua 

“autoimagem renovada”. Fato é que o cenário atual, tende a reafirmar determinados traços da 
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gênese do Serviço Social: aqueles pautados na naturalização, moralização e psicologização da 

“questão social”, entendida como conjunto de “problemas sociais” a serem enfrentados no 

campo individual e moral, especialmente por agentes com “qualidades inatas” para o cuidado, 

para a caridade e para ações educativas: as mulheres - sob a ótica da divisão sexual do trabalho 

na sociedade capitalista.  

Essa “marca de gênero” e a aproximação histórica do Serviço Social com a Assistência 

Social explica, embora em partes, porque observamos a reatualização do primeiro-damismo na 

assistência social via profissionalização das primeiras-damas através da formação precarizada 

principalmente em Serviço Social e Pedagogia (MEDEIROS, 2020). Daí que retomar os 

fundamentos da profissão como objeto de análise, situando-a na formação social brasileira, 

cuja “mediação universal é o favor” (SCHWARZ, 2012), é extremamente importante no sentido 

de reconhecer como a profissão vem sendo demandada a intervir na “questão social”, 

especialmente quando esta tem sido reduzida apenas às suas expressões e enfrentada pela via 

da “gestão da pobreza”. 

Entendemos que as políticas sociais instrumentalizam o trabalho do assistente social, 

uma vez que são “compreendidas não apenas como espaço privilegiado de intervenção 

profissional, mas, especialmente, como direção, ordenamento, conformação, prescrição da 

intervenção profissional, e, por isso, são capazes de atribuir à intervenção profissional 

determinadas configurações sócio-históricas (GUERRA, 2011, p. 133). Dito isto, as 

transformações recentes ocorridas na Política de Assistência Social irão incidir no trabalho dos 

assistentes sociais. Além disso, a própria filosofia do SUAS traz, de forma muitas vezes não-

explícita, concepções e conceitos que não convergem com os fundamentos teóricos e os 

princípios ético-políticos que alicerçam o projeto profissional crítico do Serviço Social. 

Conforme Rodrigues (2009, p. 28) aponta e com a qual temos concordância: “o SUAS em sua 

filosofia é extremamente conservador [...]. É a sua filosofia que converge para a terceira via, 

não para o horizonte político que o Serviço Social brasileiro tem apontado nas últimas três 

décadas”. 

A título de síntese das discussões empreendidas, é possível elencar alguns desafios 

vivenciados pelos assistentes sociais em seus processos de trabalho na Política de Assistência 

Social, seja devido suas condições e vínculos de trabalho, ambos afetados pelo 

desfinanciamento do SUAS e pela desregulamentação do trabalho, seja devido à configuração 
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assumida pela assistência social nos últimos anos, através da reatualização de algumas práticas 

que parecia terem sido superadas, conforme apontamos anteriormente. Esses desafios têm 

ampla relação com as requisições e demandas profissionais, são elas: ações com indivíduos, 

grupos e famílias em uma proposta individualizante e de cunho disciplinar, através de ações 

instrumentais, reduzindo a ação profissional ao atendimento e à visita domiciliar como 

estratégia de controle dos pobres. Ganha notoriedade a seletividade e a adoção de cada vez 

mais critérios burocráticos de inserção nos serviços e programas, ao passo que se ampliam as 

ações solidárias, caritativas e voluntárias, geralmente encabeçadas pelas primeiras-damas, 

utilizando-se da institucionalidade da assistência social para sua autopromoção, inclusive do 

trabalho dos assistentes sociais. 

Tudo isso reproduz o conservadorismo na assistência social, culpabilizando os sujeitos 

por suas condições de vida, deixando para eles a construção de possibilidades de superação das 

desigualdades que os afeta, desconsiderando as condições objetivas e a realidade vivida. As 

ações profissionais tornam-se meramente instrumentais e terminais, colocando-se como 

executoras dos mecanismos de reprodução dos interesses capitalistas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das discussões introduzidas neste pequeno ensaio, fica patente que é necessário 

constantemente investigar como a configuração assumida pelas políticas sociais vem 

requisitando determinadas ações profissionais por parte dos assistentes sociais. A reatualização 

do primeiro-damismo e o reforço ao familismo tensionam a assistência social, deslocando-a do 

campo da garantia de direitos para requisitar dos assistentes sociais ações profissionais 

alinhadas com a racionalidade do capital, subjetivista e individualista.  

Refletir sobre isso possibilita perceber os rumos que a profissão de Serviço Social tem 

tomado, sendo fundamental analisar os seus fundamentos e sua instrumentalidade em tempos 

de grave ataque aos direitos da classe trabalhadora e de requisições profissionais de cada vez 

mais controle, seleção e fiscalização dos usuários, principalmente na Política de Assistência 

Social. Ao analisar os fundamentos e a instrumentalidade do trabalho profissional, estamos 

contribuindo para pensar em estratégias para garantir o horizonte crítico tanto na formação 

quanto no exercício profissional. 
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