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EIXO: 24. EDUCAÇÃO E SAÚDE

RESUMO: O presente artigo é fruto de experiência de estágio supervisionado na área da
saúde. Tem por objetivo apresentar considerações sobre a política de saúde e a atuação
do Serviço Social, especificamente um breve resgate histórico acerca da trajetória da
saúde pública no Brasil e os obstáculos enfrentados a partir da ampliação do modelo
privatista. Tem como propósito ainda contribuir para as discussões sobre o exercício
profissional do assistente social no referido campo de intervenção, de modo a qualificar o
debate e suscitar outras discussões pertinentes.
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ABSTRACT: This article is the result of supervised internship in the health area. The
purpose of this study is to present considerations about health policy and the work of the
Social Service, specifically a brief historical rescue on the trajectory of public health in Brazil
and the obstacles faced by the expansion of the privatization model. Its purpose is also to
contribute to the discussions about the professional practice of the social worker in the said
field of intervention, in order to qualify the debate and elicit other relevant discussions.
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1.INTRODUÇÃO

Compreende-se que o modo como a saúde pública brasileira está estruturada decorre de processos organizativos de
luta protagonizados pelos trabalhadores ao longo do tempo. É notável que tais lutas sociais têm vinculação com as
necessidades apresentadas por conjunturas distintas, as quais demandam de transformações no âmbito da sociedade
que repercutem diretamente na construção de regulamentações, como é o caso do Sistema Único de Saúde (SUS) e
outras legislações.

Nesses termos, torna-se fundamental discutir as práticas precedentes à política de saúde e sua configuração após a
Constituição Federal de 1988, uma vez que esta demarca o direcionamento de assistência à saúde, defendido pelo
movimento sanitarista e demais organizações democráticas da época.

Diante desse quadro, a presente reflexão teórica visa apresentar discussões acerca da trajetória da saúde pública e
sua configuração na atualidade, dando ênfase para os diferentes estágios de estruturação das ações de saúde no
Brasil. Tem como finalidade também evidenciar a importância da atuação profissional do Serviço Social na área da
saúde, com vistas a contribuir para a efetivação de uma saúde pública e de qualidade.
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2.Breve resgate sobre as primeiras iniciativas de saúde pública

As primeiras iniciativas de assistência à saúde com caráter estatal datam o século XX, especificamente a década de
1930. Anteriormente a esse período, as ações de saúde ficavam sob o encargo da filantropia e de práticas liberais. De
acordo com Bravo (2000), nas últimas décadas do século XIX, iniciativas direcionadas à questão saúde, como
vigilância da atuação profissional e a realização de campanhas, surgem como resultado das transformações políticas
e econômicas que incidiram nessa época e que foram acirradas no século XX, substantivamente com a organização e
lutas do movimento operário.

Na década de 1920, as propostas de ampliação dos serviços de saúde pública adquiriram um novo discurso,
proveniente da vinculação com o trabalho assalariado. Tais ações justificavam-se pela emergência da formação do
proletariado, visando atender as necessidades da industrialização do país. Nesse contexto foram implementadas
ações de higiene e saúde do trabalhador, porém as principais medidas se constituíram na esfera do sistema
previdenciário, a exemplo da criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), mais conhecida como Lei Eloy
Chaves.

Importante destacar a origem do financiamento das CAPs, uma vez que advinha da união dos empregadores das
grandes empresas e também dos empregados. É fundamental ressaltar ainda que o acesso aos benefícios e serviços
de saúde nessa época era destinado apenas àqueles que estavam inseridos no mercado formal e que contribuíam
para as CAPs. Nessa esteira, conforme Bravo (2000), os primeiros trabalhadores que lutaram pela organização das
Caixas foram os ferroviários, os estivadores e os marítimos.

A conjuntura da década de 1930, marcada pelo surgimento da industrialização no país, possibilitou a regulamentação
da política de saúde nacionalmente e a redefinição da intervenção do Estado na saúde pública. Segundo Rizotti (s/d,
p. 2),

[...] de um lado o Estado proporcionaria o desenvolvimento econômico, aliando-se ao
processo de industrialização; de outro, produziria um amplo processo de respostas ao
agravamento das condições de vida, com a realização de ações de intervenção direta nas
condições de reprodução da força de trabalho do país.

Desse modo, é fundamental frisar que as políticas sociais são instituídas para atender as demandas de classes
estruturalmente antagônicas, tendo como principal finalidade apaziguar os conflitos através do consenso estabelecido
entre burguesia e trabalhadores. (NETTO, 2011).

O processo de industrialização e de acumulação capitalista na década de 1930 requisitava tratamento político – e não
um caso de polícia[1] – da “questão social”. As precárias condições de trabalho dos assalariados urbanos careciam de
enfrentamento mediante políticas sociais que respondessem de fato as expressões da “questão social” da época. No
entanto, as ações de saúde pública não ultrapassavam a perspectiva higienista, sendo destinada majoritariamente à
população urbana.

Até meados década de 1960, a política de saúde esteve organizada em dois subsetores: saúde pública e medicina
previdenciária. As ações de saúde pública tinham ênfase em campanhas sanitárias e ações de combate às endemias.
Por outro lado, a medicina previdenciária, que surgiu na década de 1930 com a criação dos Institutos de
Aposentadorias e Pensões (IAPs) – substituídos pelas CAPs, tinha como objetivo ampliar a inserção de outras
categorias no sistema previdenciário. Entretanto, o modelo contencionista dos IAPs acabou restringindo a inclusão de
outros profissionais no sistema.

A política de saúde formulada nesse período era de caráter nacional, organizada em dois
subsetores: o de saúde pública e o de medicina previdenciária. O subsetor de saúde
pública será predominante até meados de 60 e centralizou-se na criação de condições
sanitárias mínimas para as populações urbanas e, restritamente, para as do campo. O
subsetor de medicina previdenciária só virá sobrepujar o de saúde pública a partir de 1966.
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(BRAVO, 2000, p. 4).

Nessa seara, a política de saúde consolida-se no período de 1945 a 1964. Nota-se que a consolidação se deu com a
criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) durante a II Guerra Mundial, contando com o convênio de
órgãos americano. O Plano Salte de 1948, também teve importância no processo de consolidação da política de
saúde ao priorizar a referida em detrimento das demais políticas.

A situação da Saúde da população, no período de 1945 a 1964 (com algumas variações
identificadas principalmente nos anos de 50, 56 e 63, em que os gastos com saúde pública
foram mais favoráveis, havendo melhoria das condições sanitárias), não conseguiu eliminar
o quadro de doenças infecciosas e parasitárias e as elevadas taxas de morbidade e
mortalidade infantil, como também a mortalidade geral. (BRAVO, 2000, p. 5).

No período autocrático burguês[2], o Estado passa a intervir na “questão social” mediante a utilização de métodos
paradoxos, a saber: repressão e assistência. Nessa época, os militares procuraram, por meio da expansão
econômica, garantir minimamente as políticas sociais, a fim de conter os conflitos. Destaca-se ainda a unificação e
centralização da previdência social no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, bem como a
burocratização dos serviços oferecidos pela máquina estatal.

Sob essa ótica, podemos lançar luz ao sentido das mudanças introduzidas pelos governos
militares na legislação social brasileira. Basicamente, estas mudanças estiveram
direcionadas para fornecer respostas às reivindicações que moviam os movimentos
populares de contestação ao regime, propondo, de um lado, a ampliação qualitativa dos
benefícios existentes – como, por exemplo, a extensão de direitos previdenciários a
trabalhadores rurais e empregados domésticos – e de outro, uma expansão quantitativa
dos serviços governamentais, que era apresentada ao público como solução para a
universalização do acesso aos serviços de educação e, mais especialmente, de saúde e
habitação. (RIZOTTI, s/d, p. 6-7).

Esse período demarca o processo de privatização da assistência à saúde, com a priorização de recursos destinados
ao setor privado. Bravo (2001, p. 7) destaca os rebatimentos desse período para a área da saúde, dentre eles estão:

Ênfase na prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada, e articulação
do Estado com os interesses do capital internacional, via indústrias farmacêuticas e de
equipamento hospitalar;

Criação do complexo médico-industrial, responsável pelas elevadas taxas de acumulação
de capital das grandes empresas monopolistas internacionais na área de produção de
medicamentos e de equipamentos médicos.

Os últimos anos da década de 1970 demonstram o fracasso do período ditatorial vivenciado pelo país após o golpe de
1964. O saldo do milagre econômico era perceptível entre os anos de 1977 e 1982, diante do agravamento da
situação de precariedade e miséria em que a população se encontrava.

A crise da ditadura militar possibilitou o ressurgimento das forças democráticas na década de 1980 na luta pela
redemocratização do país. A participação de diferentes sujeitos sociais juntamente com o movimento sanitário e
demais categorias, traziam em seus debates o conceito de saúde ampliada a partir das condições de vida da
população. Essas discussões foram fundamentais para a construção da Carta Magna, promulgada em 1988. De
acordo com Bravo (2000, p. 9),

As principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos foram a universalização do
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acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do Estado; a reestruturação do
setor através da estratégia do Sistema Unificado de Saúde visando um profundo
reordenamento setorial com um novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; a
descentralização do processo decisório para as esferas estadual e municipal, o
financiamento efetivo e a democratização do poder local através de novos mecanismos de
gestão – os Conselhos de Saúde.

A esse respeito, faz-se necessário registrar que a Constituição de 1988 inaugura um período distinto para a política de
saúde e demais quando comparado as décadas precedentes. Com a promulgação da referida, a política de saúde,
juntamente com a previdência social e assistência social, passaram a constituir o tripé da seguridade social.

Aliado a isso, a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitou o debate acerca da concepção ampliada
de saúde, enfatizando que a saúde é decorrente de determinantes sociais, levando-se em consideração a qualidade
de vida e de trabalho da população usuária. Nesse sentido, Krüger (2010, p. 128 apud Arouca 1987, p. 36) define o
processo de saúde e doença ao mencionar que

Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem-estar social, é o direito ao
trabalho, a um salário condigno; é o direito a ter água, à vestimenta, à educação, e até, a
informação sobre como se pode dominar o mundo e transformá-lo. É ter direito a um meio
ambiente que não seja agressivo, mas que, pelo contrário, permita a existência de uma
vida digna e decente; a um sistema, político que respeite a livre opinião, a livre
possibilidade de organização e de autodeterminação de um povo. É não estar todo tempo
submetido ao medo da violência, tanto daquela resultante da miséria, que é o roubo, o
ataque, como a violência de um governo contra seu próprio povo, para quem sejam
mantidos os interesses que não sejam os do povo.

No bojo das legislações tem-se a instituição da Lei Orgânica de Saúde (LOS), a qual prevê a necessidade de
compreender a saúde para além do processo curativo, de modo a propor atuação no âmbito da prevenção e na
promoção dessa política. Nesse sentido, saúde engloba acesso a serviços como habitação, saneamento, atividade
física, trabalho, educação, lazer e bem-estar. Essa concepção foi eminentemente defendida pelo movimento da
Reforma Sanitária, em 1980, tendo em vista, a introdução de um cenário favorável que permitiu o ressurgimento da
luta dos movimentos sociais. É nesse período ainda que emerge no Brasil o movimento pela Reforma Psiquiátrica,
colocando em debate a necessidade de adesão a um novo modelo que não fosse o vigente, a saber, o modelo
manicomial.

Compreende-se a universalidade das ações como a principal proposta do Movimento de Reforma Sanitária. No
entanto, percebe-se que, após a introdução do projeto neoliberal no Brasil, este princípio vem sendo substituído por
ações cada vez mais focalistas. Nota-se que se por um lado a CF significou avanços no que se refere à
institucionalização de direitos sociais, por outro, a direção política adotada pelos governos nas últimas décadas vem
resultando em profundas contrarreformas com grandes rebatimentos para a política de saúde. Nessa linha, Rizotti
(s/d, p. 12) aponta que

A proposta de criação do Sistema Único de Saúde era, aliás, bandeira de atuação
unificadora dos diversos movimentos sociais que atuavam na área e que abrangiam desde
a organização corporativa de profissionais da área, até segmentos de grande participação
popular, como as pastorais e associações de usuários. Contudo, a adoção dessas novas
diretrizes não alcançou solução para importantes problemas existentes na época, tais
como a necessidade de subverter a ênfase dada aos serviços curativos e individuais – em
detrimento dos serviços preventivos e coletivos que se faziam necessários [...]

Além disso, os serviços de saúde passaram a assumir um caráter eminentemente mercadológico, mediante a
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comercialização de planos de saúde. Este aspecto trouxe grandes rebatimentos no que tange ao direcionamento do
financiamento da saúde, bem como, nos processos de mobilização da população, visto que o discurso propagado é de
que o serviço público é ineficiente, recorrendo cada vez mais aos serviços privados, especialmente, através da adesão
aos planos de saúde.

Na década de 1990, o Estado brasileiro passa por um reordenamento com a política de ajuste neoliberal, colocando
dois projetos em disputa, a saber: o projeto privatista e sanitarista. O primeiro requisitava do profissional de Serviço
Social atuação pautada no estabelecimento de critérios de seletividade econômica, bem como, com viés psicossocial
por meio de aconselhamento aos usuários e o predomínio de intervenções individuais. No entanto, contrariando o
projeto privatista, os princípios da Reforma Sanitária dispõem de que o assistente social deve atuar a partir de uma
perspectiva ampliada da saúde, trabalhando com organização popular, democratização do acesso dos serviços,
abordagem grupais, dentre outros. A categoria de assistentes sociais, representada pelo Conselho Federal de Serviço
Social (CFESS) aponta que

Ao defender essa concepção de saúde, o movimento de Reforma Sanitária salientou a
importância da determinação social sustentada nas categorias de trabalho e reprodução
social da vida. Nessa concepção, é fundamental contexto e as condições sociais que
impactam o processo saúde-doença (CFESS, 2010, p. 40).

Apesar dos avanços obtidos, percebe-se que o SUS real está bem distante da proposta do SUS constitucional. A
defesa do projeto universal da saúde vem perdendo espaço para o projeto privatista, hegemônico a partir da década
de 1990. Dessa forma, é urgente a necessidade de estabelecer estratégias de enfrentamento frente a conjuntara tão
adversa para a política de saúde e demais.

1. A atuação do serviço social na política de saúde
A saúde dispõe de diversos espaços sócio-ocupacionais nos quais o profissional de Serviço Social é requisitado a
intervir. De acordo com os “Parâmetros de Atuação do Assistente Social na Saúde”, a área de saúde do trabalhador
teve um crescimento significativo quanto à inserção do assistente social, haja vista que, a configuração do trabalho
nesse modo de produção tem trazido sérios rebatimentos na saúde dos trabalhadores.

Vale ressaltar que o Serviço Social é uma profissão liberal que atua na realidade concreta através de mediações e tem
como objetivo assegurar os direitos sociais, contribuindo para o acesso aos serviços e autonomia dos sujeitos.
Inserido na divisão social e técnica do trabalho e, portanto, parte da classe trabalhadora, o profissional de Serviço
Social possui autonomia no que diz respeito no arcabouço teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo,
embora tenha clareza de que essa autonomia é relativa, tendo em vista sua inserção nos diverso espaço sócio
ocupacionais e a correlação de forças que permeia essa instituição. (GUERRA, 2010).

Faz-se necessário compreender que as atribuições e competências do profissional de Serviço Social, inserido na
política de saúde ou não, são norteadas pelo Código de Ética Profissional e Lei de Regulamentação da Profissão.
Estas legislações possibilitam o direcionamento e a clareza nas ações realizadas, bem como direitos/deveres dos
profissionais e instituições empregadores. Nesse sentido, as legislações são fundamentais enquanto instrumentos que
legitimam e respaldam a atuação profissional. Vale destacar que

[...] o perfil do assistente social para atuar nas diferentes políticas sociais deve afastar-se
das abordagens tradicionais funcionalistas e pragmáticas, que reforçam as práticas
conservadoras que tratam as situações sociais como problemas pessoas que devem ser
resolvidos individualmente. (CFESS, 2010, p. 34).

Considerando a “questão social” como objeto de intervenção profissional, o Serviço Social busca compreender os
fenômenos sociais que lhes são apresentados cotidianamente em sua essência e, para isso, utiliza-se da teoria social
crítica e de instrumentos técnicos que possibilitam a materialização do fazer profissional. Dessa forma, compete ao
Serviço Social
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1 – elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgão da
administração política, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;

II – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;

III – encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos à população;

IV – orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;

V – planejar, executar e administrar benefícios e Serviços Sociais;

VI – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais;

VII – prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II
deste artigo;

VIII – prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às
políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da
coletividade;

IX – planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de
Serviço Social;

X – realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para os fins de benefícios e
serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades. (CFESS, 2012, p. 44-45).

Ao considerar que toda profissão é dotada de instrumentalidade, isso não seria diferente no âmbito do Serviço Social.
O assistente social é requisitado pelo Estado, tido como seu maior empregador, para dar respostas às expressões da
“questão social”. Nessa perspectiva, o profissional constrói meios de responder as requisições de seu trabalho através
da instrumentalidade. A instrumentalidade é uma capacidade mediadora que possibilita uma intervenção qualificada,
crítica e competente. É constituída por três dimensões, a saber: teórica-metodológica, ético-política e
técnico-operativa. Para Guerra (2010, p. 13), “[...] ela permite que os sujeitos, face a sua intencionalidade, invistam na
criação e articulação dos meios e instrumentos necessários á consecução das suas finalidades profissionais”.

É importante destacar que a instrumentalidade é construída e reconstruída no decorrer da profissão e, portanto, tida
como um elemento sócio-histórico. Desse modo, ao passo em que os profissionais realizam suas intervenções na
realidade, a instrumentalidade tem a possibilidade de ser concretizada, permitindo assim, a superação do imediatismo,
da superficialidade. Nesse sentido, a instrumentalidade permite a modificação das condições objetivas e subjetivas. É
por meio dessa capacidade que os profissionais objetivam seu trabalho, podendo transformar a realidade e,
consequentemente a vida dos sujeitos envolvidos.

Frente a isso, é de grande relevância entender os níveis organizacionais que integram o SUS, haja vista a existência
de profissionais do Serviço Social em diferentes espaços na área da saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a
atenção básica é definida como um conjunto de ações de ações, sejam individuais ou coletivas, objetivando a
promoção e a proteção de saúde. Compreende a Saúde da Família como estratégia principal no processo de
promoção de saúde.

Nesse sentido, a atenção básica se constitui enquanto o primeiro nível de atenção à saúde, isto é, a porta de entrada
dos serviços oferecidos pelo SUS. Por outro lado, a média e alta complexidade em saúde se refere a problemas e
casos mais agravantes de saúde, que necessitam de profissionais especializados e recursos tecnológicos disponíveis
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para o diagnóstico e tratamento. Os procedimentos especializados que compõem a média complexidade estão
vinculados aos serviços ambulatoriais. Já a alta complexidade, envolve aparelhos tecnológicos e de alto custo que
viabilizem procedimentos complexos no âmbito hospitalar.

O exercício profissional do Serviço Social se materializa no atendimento direto aos usuários que ocorre desde a
atenção básica até as ações caracterizadas como média e de alta complexidade através dos postos de saúde,
policlínicas, maternidades, Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), Hospitais Universitários (HU&39;s), dentre outros.
Nesse viés, várias ações compõem a atuação do assistente social nesse espaço, quais sejam: ações
socioassistenciais, as ações de articulação interdisciplinar e as ações socioeducativas. É importante salientar que para
a realização das referidas ações é fundamental a investigação, o planejamento, a mobilização e participação dos
usuários, assessoria e supervisão aos estudantes de Serviço Social.

As ações socioassistenciais constituem-se enquanto principal demanda para os profissionais da saúde. Com a
institucionalização do SUS, houve uma reordenação da atuação do assistente social, tendo em vista, os princípios que
constituem esse sistema. No entanto, diante das contrarreformas ocorridas no âmbito da saúde, uma nova
configuração da atuação profissional foi erigida. Dessa forma, além das precárias condições de trabalho, o assistente
social depara-se com a burocratização dos serviços, falta de recursos para materializar sua intervenção e ainda o
quantitativo de demandas que são apresentadas diariamente, acarretando na qualidade dos serviços prestados e no
surgimento de novas demandas que anteriormente não eram tão explicitadas. O profissional de Serviço Social deve
ter clareza de suas competências e atribuições, utilizando de aportes teóricos e de instrumentos, com vistas a
viabilizar os serviços para além do caráter imediato e também, buscar estratégias para não cair no fatalismo e
comodismo.

As ações de articulação com a equipe de saúde é outro mecanismo que contribui para a efetivação do protejo
ético-político. Entretanto, as atribuições e competências de cada profissional devem ser clarificadas e respeitadas,
resguardando a interdisciplinaridade. É a diversidade das profissões que permite a construção da unidade da equipe.
Desse modo, as atribuições dos assistentes sociais se distinguem do médico, do enfermeiro e demais profissionais,
mas nem por isso deve ser visto com depreciação, visto que cada especialidade desenvolve um papel importante na
concretização dos direitos. Ocorre que muitos profissionais exercem funções que competem a outros profissionais. O
exemplo mais frequente é a comunicação de óbitos executado pelos profissionais de Serviço Social, mesmo não
sendo sua atribuição.

Em relação às ações socioeducativas é importante destacar que essas são consideradas como um grande
mecanismo de emancipação dos sujeitos. A socialização de informações e orientação social permite aos usuários o
esclarecimento acerca de seus direitos, mas deve ir além, contribuindo para a potencialização e libertação dos
indivíduos a partir da leitura crítica da realidade, bem como, para a organização coletiva de luta por direitos sociais.

Considerando que o assistente social tem a “questão social” como seu objeto de intervenção, a mesma deve ser
analisada e compreendida a partir de uma leitura crítica da realidade de modo totalizante, identificando as
determinações dos problemas sociais em articulação com os aspectos políticos, econômicos e culturais. Além disso, a
atuação profissional deve ser pautada na democratização de acesso dos serviços, fortalecimento da organização
coletiva, com vistas a contribuir para a alteração da realidade em que os sujeitos estão inseridos. Para isso, o
profissional precisa apreender os processos sociais criticamente, reportando-se ao movimento histórico da sociedade
e as particularidades da cena contemporânea, bem como, entender o significado da profissão e as demandas que são
apresentadas na conjuntura neoliberal.

1. CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou apresentar questões referentes ao processo histórico de regulamentação da saúde a fim
de contribuir para discussões sobre a temática e suas intersecções com a sociedade. Observa-se que, nas últimas
décadas, a saúde tem sofrido variados ataques, implicando no comprometimento da condução das práticas de saúde
de maneira qualitativa, sejam na rede de atenção básica e/ou até mesmo na média e alta complexidade.

Teve como objetivo ainda explicitar a intrínseca relação entre saúde e a profissão de Serviço Social, ressaltando a
importância da atuação da referida nos diferentes espaços sócio-ocupacionais que compõem a política de saúde no
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país.

Diante do que fora abordado, destaca-se a relevância de intensificar o debate acerca da política de saúde, bem como
recorrer as estratégias frente às imposições apresentadas, principalmente após a expansão do setor privatista. Nesse
interim, o papel desenvolvido pelo Serviço Social indica para a necessidade de qualificar o debate e fortalecer a
perspectiva crítica adotada pelos segmentos da profissão.

[1] É válido destacar que apesar da inserção de políticas sociais no tratamento do pauperismo, as violações não foram
supridas, pelo contrário, o Estado tem se utilizado de maneira mais intensa dos aparelhos repressores e controladores
para banir qualquer incidência de organização e manifestação protagonizadas pelos trabalhadores/as desse país.

[2] Termo utilizado pelo autor José Paulo Netto em sua obra Ditadura e Serviço Social (2011).
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