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RESUMO

Este artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema da Seguridade Social e a atuação
profissional do assistente social nessa área. Em um primeiro momento trazemos reflexões pertinentes
sobre a seguridade no Brasil e os impactos que esta vem sofrendo com a ofensiva neoliberal desde
os anos 1990 até a atual conjuntura, posteriormente é feita uma contextualização das políticas de
Saúde, Previdência e Assistência Social, abordando suas principais características, funções e as
experiencias relatadas em seminários da disciplina de Seguridade Social no Curso de Serviço Social
da Universidade Federal de Sergipe.

ABSTRACT

This article is the fruit of a bibliographical research on the theme of Social Security and of reports of
experiences brought by professionals who work in the three areas that make up the tripod of this
policy. At first we bring pertinent reflections on the security in Brazil and the impacts that this has been
suffering with the neoliberal offensive since the 1990s until the present conjuncture of coup against
democracy and withdrawal of rights, later it is made a contextualization of health policies, Social
Assistance and Social Security, addressing its main characteristics, functions and experiences
reported during 3 classes of the Social Security course of the Social Service Course of the Federal
University of Sergipe.

RESUMEN

Este artículo es fruto tanto de investigación bibliográfica sobre el tema de la Seguridad Social y de
relatos de experiencias traídos por profesionales que actúan en las tres áreas que componen el
trípode de esta política. En un primer momento traemos reflexiones pertinentes sobre la seguridad en
Brasil y los impactos que esta viene sufriendo con la ofensiva neoliberal desde los años 1990 hasta la
actual coyuntura de golpe contra la democracia y retirada de derechos, posteriormente se hace una
contextualización de las políticas de Salud , Asistencia Social y Previdencia, abordando sus
principales características, funciones y las experiencias relatadas durante 3 clases de la disciplina de
Seguridad Social del Curso de Servicio Social de la Universidad Federal de Sergipe.

INTRODUÇÃO

A Seguridade Social, garantida pela constituição de 1988, é um direito conquistado através das lutas
e pressões da classe trabalhadora, pois, nem sempre a saúde, a previdência social e a assistência
social compuseram esse tripé como ocorre atualmente. A saúde era reservada àqueles que tinham
carteira assinada, assim como a previdência; e a assistência ficava a cargo da caridade e
benevolência da elite da época, quando não era ofertada pelos governantes como um “favor político”.

Porém, diante do atual contexto em que estamos inseridos, de avanço das reformas de cunho
neoliberal, não estamos distantes do passado, o congelamento nos gastos da saúde e assistência nos
próximos 20 anos e a reforma da previdência deixam isso claro.

Diante disso, explanaremos a seguir, as principais características, funções e objetivos de cada política
que compõe esse tripé, além de fazer inicialmente uma explanação sobre a seguridade social de
maneira geral. Isso será feito através da pesquisa bibliográfica e com base no método materialista
histórico dialético e na teoria social marxista.

2 A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL
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A seguridade social no Brasil, está prevista na Constituição Federal de 1988 no título VIII, que trata da
ordem social, e capítulo II, como um modelo de proteção social, que visa garantir os direitos mínimos
sociais dos indivíduos, erradicar a pobreza e marginalização, diminuir as desigualdades sociais e
proteger o princípio da dignidade humana. Tal proteção social, a princípio, está respaldada pelo
modelo alemão Bismarckiano e pelo modelo Beveridgiano inglês de direitos; e constitui-se como uma
conquista advinda da persistência e perseverança de diferentes autores sociais que lutaram em prol
do reconhecimento e universalização dos direitos sociais.

No Brasil, os princípios do modelo bismarkiano predominam na previdência
social, e os do modelo beveridgiano orientam o atual sistema político de saúde
(com exceção do auxílio doença, tido como seguro saúde e regido pelas
regras de previdência) e de assistência social, o que faz com que a seguridade
social se situe entre governo e a assistência social (BOSCHETTI, 2009, apud
BOSCHETTI, 2006, p.3).

Para tanto, a seguridade representa uma das principais conquistas sociais da Constituição Cidadã,
compreende-se como um conjunto integrado de intervenções e tem como finalidade proteger os
indivíduos por meio de ações da saúde, previdência social e assistência social, visando assegurar
certos patamares mínimos de vida da população e formar um sistema de proteção social.

Sendo assim, segundo Pierdoná (2008)

Para proteger a todos, o constituinte uniu três direitos sociais, os quais, cada
um dentro de sua área de atribuição, protege seus destinatários e, no
conjunto, todos serão protegidos. Para tanto, a seguridade social apresenta
duas faces: uma delas garante a saúde a todos; a outra, objetiva a garantia de
recursos para a sobrevivência digna dos cidadãos nas situações de
necessidade, os quais não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Nesta
segunda face encontramos a previdência e a assistência. (PIERDONÁ, 2008,
p. 237).

O tripé da seguridade social está articulado e correlacionado entre si e ainda que cada instituição
contenha características divergentes (como a saúde ser universal e constituída de serviços; a
previdência social contributiva, constituída de benefícios; e a assistência social para quem dela
necessitar e constituída de ambos), as três não foram escolhidas aleatoriamente pelo legislador
constituinte. Elas expressam, conforme sinaliza Simões (2009), três áreas de necessidades socias
consideradas básicas para estabilidade da sociedade, e que são de responsabilidade dos poderes
públicos e da sociedade.

Assim sendo, tendo por base o primado do trabalho como direito e dever de todos, o parágrafo único
do art. 194 da CF estabelece os princípios específicos da seguridade social, como objetivos a serem
cumpridos com base em critérios de elegibilidade de cada uma das instituições, tais como:
universalização de Cobertura e Atendimento; uniformidade e Equivalência das Prestações;
seletividade e distributividade; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade de participação de
custeio; diversidade da Base de financiamento orçamentárias aos respectivos fundos; e participação
da comunidade na gestão administrativa.

Todos os princípios da Seguridade social, no entanto, caracterizam-se como objetivos que nem
sempre são alcançados, principalmente diante da perversa conjuntura neoliberal que articula a
retirada de direitos dos trabalhadores e introduz um contexto de contrarreformas. Além disso, estamos
diante de uma conjuntura pautada no desmonte dos direitos previstos constitucionalmente e,
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consequentemente, numa fragilização dos espaços e participação e controle democrático como os
Conselhos e Conferências.

Com a fragilização dos espaços democráticos, a população fica cada vez mais distantes das decisões
públicas, e devido ao orçamento (não) implementado na seguridade social, por exemplo, todas as
políticas sociais sejam elas referentes à saúde, assistência e previdência social estão ameaçadas.
Por isso, é válido destacar que ainda que os dispositivos Constitucionais considerem os princípios
citados de extrema importância, é necessário firmar a defesa pela Seguridade Social e, dessa forma,
pela sua garantia e materialização com a finalidade de combater a desigualdade social e as
expressões da Questão Social como um todo.

3 O TRIPÉ DA SEGURIDADE SOCIAL: Saúde, Assistência Social e Previdência

3.1 Saúde

A saúde, como consta no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, “é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”. Assim, a saúde é integrante da seguridade social, sendo de
responsabilidade do Estado promover os meios de acesso da população aos seus serviços, como
também, dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, integrando uma rede regionalizada
e hierarquizada que constitui um sistema único, sendo as suas diretrizes: a descentralização, o
atendimento integral e a participação da comunidade e os seus princípios, a universalidade, a
gratuidade, a redistributividade e a descentralização.

Dentre as três linhas de ação da Seguridade a saúde é a única que atende ao princípio da
universalidade do atendimento e da cobertura, pois, esta é garantida por Lei a todos sem restrição,
visto que, é assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Além disso, um
dos avanços no que diz respeito a saúde foi a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo
com o Art. 198 o SUS é uma rede de serviços públicos de saúde regionalizado e hierarquizado que
tem como princípios a descentralização, o atendimento integral e a participação comunitária.

Além disso, alguns dos avanços da política de saúde instituída com a Constituição de 1988 foi a
universalização do acesso e das ações, a melhoria na qualidade, a equidade e a integralidade do
atendimento, a democratização das informações, a transparência no uso dos recursos. Contudo, esse
sistema de saúde apresenta vários entraves, pois com a tendência das privatizações do liberalismo e
do neoliberalismo houve/há um sucateamento desse sistema como um todo. As verbas destinadas
para esse fim são canalizadas para a iniciativa privada por meio de planos de saúde e de convênios
deixa-se de investir, inclusive, nos itens básicos.

Mas o entrave não está relacionado a recursos financeiros apenas, pois observa-se a diminuição da
representatividade das comunidades, visto que, no cenário brasileiro está em curso uma dissolução
dos Conselhos e das Conferências, podemos tomar como exemplo disso a extinção do Conselho
Nacional de Seguridade Social. Um outro desmonte enfrentado é a burocratização e a
institucionalização dos conselhos desvirtuando, assim, a finalidade de participação democrática.

Não temos como abordar a Política de Saúde sem sinalizar a Reforma Sanitária, pois esta tem como
uma das principais reivindicações a defesa da universalização das políticas sociais e a garantia dos
direitos sociais, com um Estado democrático de direito e responsável pela Saúde. Além disso, traz
consigo a concepção de saúde não apenas como ausência de doença, como esta foi historicamente
tratada, mas sim como um conjunto de fatores da vida social dos sujeitos, como o acesso ao lazer, a
habitação, ao saneamento básico, a alimentação, entre outros. Dessa forma o sistema de saúde
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passa a se organizar através dos princípios da intersetorialidade, integralidade, descentralização,
universalização, participação social e redefinição das funções institucionais das unidades políticas na
prestação dos serviços de saúde, além do efetivo financiamento do Estado.

A respeito da atuação do assistente social na política de saúde são apontados quatro eixos, são eles:
o atendimento direto aos usuários, que se divide em ações assistenciais, ações de articulação com a
equipe de saúde e ações socioeducativas, que tem por objetivo a socialização de informações sobre o
funcionamento da unidade de saúde e o acesso democrático aos seus serviços; o eixo de
mobilização, participação e controle social, que tem ações voltadas a incluir os usuários no processo
de organização popular enquanto sujeitos políticos para reivindicar seus direitos relacionados à
saúde; o eixo de investigação, planejamento e gestão, que tem nas suas ações a finalidade de
fortalecer a gestão democrática e participativa, logo

[...] a atuação deve ser embasada pela realização de estudos e pesquisas que
revelem as reais condições de vida e as demandas da classe trabalhadora,
além dos estudos sobre o perfil e situação de saúde dos usuários e/ou
coletividade. As investigações realizadas têm por objetivo alimentar o
processo de 61 formulação, implementação e monitoramento do planejamento
do Serviço Social, da política institucional, bem como da política de saúde
local, regional, estadual e nacional. (CFESS, 2010, p. 60 – 61).

Temos ainda o eixo da assessoria, qualificação e formação profissional, que prevê o aprimoramento
profissional com o intuito de melhorar a qualidade do atendimento ao usuário, o que pode ser feito
através de atividades para cada área profissional, não apenas do Serviço Social, com uma
programação que busque qualificar a equipe quanto ao trabalho interdisciplinar, como também a
criação de campo de estágio, o que acaba vinculando a instituição à academia.

Existe na década de 90 a presença de dois projetos políticos em disputa na área da saúde, que
apresentam diferentes requisições aos assistentes sociais, que é o projeto privatista, regido pela
lógica neoliberal e o projeto da reforma sanitária. Este último por sua vez, apresenta uma relação com
o Projeto Ético-Político Profissional do assistente social, tendo em vista, que

Os dois projetos são construídos no processo de redemocratização da
sociedade brasileira e se consolidam na década de 1980. As demandas
democráticas e populares, a mobilização e organização dos trabalhadores
urbanos e rurais colocam na agenda política brasileira a exigência de
transformações políticas e sociais e a necessidade de articulação dos projetos
profissionais aos projetos societários que são propostos para o conjunto da
sociedade. (CFESS, 2010, p. 26).

Tendo uma atuação em consonância com a reforma sanitária e o Código de Ética do Serviço Social, o
profissional, na área da saúde, deve trabalhar com fins de democratizar o acesso às unidades e aos
serviços de saúde, buscar estratégias de aproximação das unidades de saúde com a realidade,
desenvolver um trabalho interdisciplinar, dar maior ênfase em abordagens grupais, possibilitar um
acesso democrático às informações e estimular a participação popular.

Com o advento do SUS o Serviço Social vem sofrendo uma série de redefinições no Estatuto
Profissional do Assistente Social na Saúde através do novo modelo de atendimento à saúde proposto
por esse sistema e também uma expansão do espaço ocupacional, pois com o processo de
descentralização e municipalização e o crescimento dos espaços de controle social.
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3.2 Previdência Social

A Previdência Social é parte de um conjunto de políticas sociais que efetivamente se constituiu dentro
da Seguridade Social no Brasil com a Constituição de 1988, ampliando direitos, universalizando a
cobertura e tornando equânime os regimes urbano e rural. Assim, reafirma ao poder público a
competência de organizar a Seguridade Social, apesar de sua desobrigação do custeio permanente,
pois a previdência social é contributiva e obrigatória, sendo que o direito a ela está restrito aos que
contribuírem. Contudo, esta teve seu marco inicial com a Lei Eloy Chaves (1923), dando início às
Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). Ao longo do processo de formação socioeconômica do
Brasil essa política sofreu variadas alterações estruturais e conjunturais. Na sua concepção inicial
privilegiou pequenos grupos de trabalhadores das ferrovias com a instituição dos caixas de socorros.

As primeiras iniciativas de previdência social no Brasil estavam atreladas apenas ao modelo
bismarckiano, sendo setorial e extremamente excluidora. Uma prova desse caráter setorial é o fato de
os trabalhadores rurais durante muito tempo estarem excluídos da Previdência Social, apesar dessa
matéria já ter sido evidenciada no Estatuto da Terra de 1964. Estes sujeitos só foram incluídos a partir
da Constituição de 1988. Além disso, também não havia nos modelos anteriores a descentralização
da administração e controle da seguridade como preconizado, com maior atuação das comunidades.

Dessa forma, a Previdência tem relação com o movimento estrutural/conjuntural de cada momento
histórico da sociedade brasileira, evidenciado nas diversas políticas econômicas e na correlação de
forças que se fazem presentes. Dentro disso, a política previdenciária se caracteriza numa
contradição entre a reprodução da força de trabalho e a incorporação de direitos sociais, onde, de um
lado, tende para universalização de cobertura e ampliação dos benefícios e serviços, e de outro,
tendendo para restrição dos mesmos com base na Seguridade ou na concepção restrita do Seguro
Social.

Entretanto, é importante evidenciar que tais avanços surgiram por meio da emergência da questão
social com o avanço do capitalismo e com o processo de industrialização que se materializava no
contexto brasileiro. As lutas, mobilizações populares e greves impulsionaram a tomada da construção
de tal política pública com a finalidade de viabilizar a proteção do trabalhador rural e urbano e o
estabelecimento de sistemas de proteção social. Daí que se verifica o marco inicial da Previdência
brasileira como legislação social, sendo um sistema contributivo que a princípio se restringia as
categorias profissionais mais expressivas politicamente e estratégicas economicamente.

O Art. 201 da Constituição de 1988 apresenta um conceito muito claro acerca da Previdência Social,
pois de acordo com este artigo a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial. Desta forma,

Nessa trajetória, a política previdenciária tem como características básicas
constitutivas o paradoxo entre a reprodução da força de trabalho e a
incorporação de direitos sociais, ora tendendo à universalização de cobertura
e ampliação dos benefícios e serviços, ora tendendo a uma restrição dos
mesmos com base na Seguridade ou na concepção restrita do Seguro Social
(MPAS, 1995, p. 7)

A tendência ao seguro social, ou seja, ao modelo bismarckiano fica explicito neste artigo e a ligação
ao trabalho formal evidencia uma política perversa que mais exclui do que inclui, pois, marginaliza
aqueles trabalhadores do mercado informal e os desempregados. Esse fato se agrava ainda mais
quando se pensa numa sociedade extremamente desigual, onde uma parcela da população vive em
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situação de pobreza. Por isso, a privatização e a expansão dos planos privados, dos fundos de
pensão estão cada vez mais presentes na realidade do Brasil.

A Lei que dispõe sobre os planos e benefícios da Previdência Social Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991 em seu primeiro artigo enfatiza que

A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço,
encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente. (BRASIL, 1991).

Todas as questões evidenciadas acima apresentam rebatimento na operacionalização de tais
políticas pelos profissionais envolvidos nessa área. Dentre os quais o (a) profissional do Serviço
Social desempenha um papel importante na consolidação de tal política. Visto que, legalmente essa
profissão surgiu na Previdência Social através da Portaria nº 25 de 6 de abril de 1944 com o discurso
inicial da humanização da máquina burocrática do Estado. (MPAS, 1995, p. 9).

Com o passar do tempo a ação do Serviço Social na previdência foi sendo alterado e desde então
começou-se a repensar a constituição da identidade dos profissionais dessa área na concretização da
garantia do acesso aos direitos sociais, ou seja, aos benefícios e serviços previdenciários. O marco
institucional que apresenta a ação e competência do Serviço Social na Previdência é a Lei 8.213,
observa-se que

Nos marcos institucionais atuais, o artigo 88 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, definiu a competência do Serviço Social no campo do esclarecimento
dos direitos sociais, dos meios de exercê-los e do estabelecimento conjunto
com os beneficiários quanto à solução de problemas, tanto na sua relação
com a instituição como na dinâmica da sociedade. (MPAS 1995, p. 10)

Constata-se uma mudança no paradigma do Serviço Social na Previdência requerendo dos
profissionais um alinhamento a matrizes teóricas metodológicas que dão conta dos elementos que
regem o seu código de ética sendo estes, a liberdade, a cidadania, a democracia, a equidade e justiça
social, o pluralismo e o compromisso profissional. Esses fundamentos do código de ética coadunam
com os objetivos de viabilizar o direito de acesso aos benefícios e serviços, a formação de uma
consciência coletiva da proteção ao trabalho em relação a previdência pública, a garantia de
demandas e reinvindicações dos usuários e dependentes.

As ações do Serviço Social nessa política pública se efetivam com a socialização das informações
previdenciárias, as ações de fortalecimento do coletivo e assessorias. Tais ações são alcançadas por
meio dos seguintes instrumentos e técnicas, o parecer social, recursos materiais e pesquisa social. É
importante ressaltar que tais instrumentos são balizados pelo método histórico dialético.

O paradigma do Serviço Social na previdência passou e passa por variadas transformações desde o
seu início na ditadura militar até hoje. Isso se deve por conta da dinâmica social e da questão social
que emerge em cada contexto histórico. Por isso, enfatiza-se a importância da constante atualização
e formação do (a) profissional, tanto nas questões teóricas quanto nas metodológicas. Dentro desta
constante atualização exige-se deste profissional uma análise local e global da conjuntura, tendo em
vista a complexidade da dinâmica de organização social e os ataques que tais políticas sofrem em
cada momento histórico.

O fazer profissional deve alinhar-se a um posicionamento político que seja capaz de atender as
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demandas dos grupos sociais historicamente marginalizados das políticas públicas brasileiras. Daí a
necessidade de um olhar crítico da realidade pautado no método histórico-dialético, pois sem o qual
certas contradições são naturalizadas e em muitos casos negligenciadas. Contudo, é importante
também que a atuação profissional seja articulada com as outras políticas da seguridade, tendo em
vista a interdependência e complementariedade das políticas sociais. Por isso, o intercâmbio com os
profissionais da política da saúde e da assistência são de extrema importância para a articulação com
outras demandas.

Ao longo dos anos 1990, propagou-se na mídia falada e escrita e nos meios políticos e intelectuais
brasileiros uma avassaladora campanha em torno de reformas. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p.
148). O Brasil vivenciava, tardiamente, a implantação do neoliberalismo “[...] num contexto em que os
problemas no âmbito do Estado brasileiro eram apontados como causas centrais da profunda crise
econômica e social vivida pelo país desde os anos de 1980 [...]” (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p.
148).

Reformando-se o Estado, com ênfase especial nas privatizações e na
previdência social, e, acima de tudo, desprezando as conquistas de 1988 no
terreno da seguridade social e outros- a carta constitucional era vista como
perdulária e atrasada-, estaria aberto o caminho para o novo “projeto de
modernidade” (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 148).

Duas décadas se passaram e em vez de “modernizar-se” o país enfrentou um cenário de desmonte
(flexibilização, privatização, acirramento da desigualdade social, etc.). Com a justificativa de que o
Estado concentrava toda a “culpa” e responsabilidade da crise estrutural no Brasil e com a finalidade
de implementar as ideias/lógicas do capital, ocorre no Brasil uma série de privatizações nos setores
públicos e precarização dos serviços ofertados pelo Estado. Para Behring e Boschetti (2008, p. 152),
“alguns argumentos centrais estiveram presentes como justificativa dos processos de privatização:
atrair capitais, reduzindo a dívida externa; reduzir a dívida interna; obter preços mais baixos para os
consumidores […]”; dentre outros.

Assim, essa década foi marcada por uma nova composição governamental que impôs redutores aos
direitos previdenciários expressos no aumento da carência para fins de aposentadoria e na
desvinculação dos benefícios do salário-mínimo. Além disso, o país presencia uma crise estrutural da
economia, com aceleração da inflação, recessão, endividamento externo e interno, deterioração
cambial, desemprego e aumento da pobreza, bem como o redimensionamento do papel do Estado
com a sua diminuição, transferindo para o setor privado algumas de suas atribuições
econômico-sociais.

Em meio a um cenário de crise que assola as condições de vida da classe trabalhadora e população
em geral, o Serviço Social traça sua ação por meio de um novo plano, agora voltado para o:

[...] conhecimento do real em suas múltiplas determinações. Isto significa que
é preciso conhecer mais profundamente a Previdência Social, sua história,
analisando a sua política em articulação com a política global do governo e as
propostas dos movimentos sociais, expressas em suas reivindicações de
proteção previdenciária, conhecendo e analisando as características de cada
região, articulando a sua atividade econômica, a organização dos
trabalhadores refletidas nas áreas de abrangência de cada Posto e no
posicionamento dos profissionais em face de cada realidade. (BRASIL, 1995,
p. 6).
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Assim, os assistentes sociais inseridos no Instituto Nacional do Seguro Social-INSS repensam sua
prática e a reconstroem, a fim de viabilizar os direitos da classe que vive do trabalho, e não se
colocarem como peças burocráticas de restrição do acesso dos usuários aos benefícios e serviços
previdenciários.

O exercício profissional do Serviço Social na instituição previdenciária implica compreender que o
espaço profissional é constituído pela convergência e interdependência do saber profissional, estatuto
legal e legitimidade da população, a partir do atendimento de suas demandas. Sendo assim, o
assistente social tem nas suas matrizes teórico-metodológicas o direcionamento de sua intervenção
frente às demandas dos usuários.

Diante disso, as ações profissionais do assistente social inserido no INSS são as de socialização das
informações previdenciárias, com intuito de possibilitar aos usuários o conhecimento sobre seus
direitos sociais; de fortalecimento do coletivo, com a realização de discussão conjunta acerca de
situações relacionadas à previdência e a proteção ao trabalho; e de assessoria, com vistas a
operacionalizar os movimentos sociais em matéria de política previdenciária, além da realização
permanente de leitura da conjuntura.

Dentre os instrumentos e técnicas do Serviço Social do INSS estão, como enfatizados pelas
assistentes sociais convidadas, a pesquisa social, parecer social, observação, documentação,
abordagem, entrevista e visita técnica (institucional e domiciliar), que são fundamentais para viabilizar
os direitos dos trabalhadores, de forma que eles acessem os serviços e benefícios que lhes é direito
constitucional.

Diante disso, é preciso dizer que a previdência vem sofrendo diversos ataques por parte do governo
nesse contexto de contrarreformas do Estado neoliberal, como é o caso da reforma da previdência
arquitetada pelos que se dizem representantes do povo brasileiro. Essa proposta do governo tem
como objetivo acabar com os direitos firmados na Seguridade Social, assim como arruinar ainda mais
as condições de trabalho e vida dos trabalhadores.

3.3 Assistência Social

A assistência social está inserida no tripé da seguridade social com a intenção de garantir a proteção
social básica e especial para quem dela necessitar e potencializar a construção de direitos socias.
Sua política foi aprovada no Brasil em 2004, com a denominação de Política Nacional de Assistência
Social (PNAS), pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), pela Secretaria Nacional de
Assistência Social (SNAS) e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome (MDS),
com a finalidade de transformar a Assistência Social, antes considerada caridade, favor e
assistencialismo, em política pública de Estado e direito social.

Para que a efetivação da assistência social como política pública seja concretizada, no entanto, é
necessário que esta esteja articulada diretamente com as outras políticas sociais que compõem a
seguridade social. Por isso, conforme sinaliza o CFESS (2005):

A concepção de Assistência Social e sua materialização em forma de proteção
social básica e especial (de média e alta complexidade), conforme previsto na
PNAS/SUAS, requer articular estas modalidades de proteção social ao
conjunto das proteções previstas pela Seguridade Social. Dito de outro modo,
a Assistência Social não pode ser entendida como uma política exclusiva de
proteção social, mas deve-se articular seus serviços e benefícios aos direitos
assegurados pelas demais políticas sociais, a fim de estabelecer, no âmbito da
Seguridade Social, um amplo sistema de proteção. (CFESS, 2005, p.7).
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Assim sendo, a Assistência Social, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, é
caracterizada por dois tipos de proteção social: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (de
média e alta complexidade). De um modo geral, a Proteção Social Básica é voltada para a prevenção
e opera-se através de ações direcionadas para o fortalecimento de vínculos sociocomunitários e
familiares. Já a Proteção social especial visa intervir nas situações em que a violação de direitos já
ocorreu e onde os vínculos estão rompidos.

Para tanto, o fazer profissional do assistente social vai além das características atribuída as políticas
de assistência social. “Os/as assistentes sociais possuem e desenvolvem atribuições localizadas no
âmbito da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, como também na assessoria a
movimentos populares.” (CFESS, 2005, p.11). Dessa forma, eles compõem, junto a outros
profissionais uma equipe interdisciplinar, que tem a finalidade de consolidar a assistência social como
um direito social e política pública da seguridade social.

Assim, o fazer profissional do assistente social em qualquer política pública, deve estar embasado no
Código de Ética dos assistentes sociais brasileiros e na Lei de Regulamentação da profissão, com
base em uma análise crítica da sociedade e competências que requerem, em especial no âmbito da
política de assistência social: uma dimensão que engloba abordagens individuais, familiares ou
grupais na perspectiva de atendimento as necessidades básicas e acesso aos direitos, bens e
equipamentos públicos; uma dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais, na
perspectiva de socialização da informação, mobilização e organização popular; uma dimensão de
intervenção profissional, voltada para inserção nos espaços democráticos de controle social e
construção de estratégia para fomentar a participação da população; uma dimensão de
gerenciamento, planejamento e execução direta de bens e serviços; uma dimensão que se materializa
na dimensão de estudos e pesquisas; e na dimensão pedagógica interpretativa e socializadora, entre
outras.

Tais competências/dimensões pressupõem que os assistentes sociais estabeleçam e utilizem
instrumentos adequados em cada situação social a ser enfrentada profissionalmente. Por isso, com o
objetivo de nos aproximarmos do fazer profissional do assistente social na política de assistência
social, assistimos à apresentação de uma profissional formada em Serviço Social, que atua no Centro
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

O CREAS é uma unidade pública estatal que oferta serviços especializados e continuados para
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social. Os assistentes sociais
que são inseridos nesse centro atuam junto a uma equipe interdisciplinar; atendem públicos
específicos como crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física, sexual e
psicológica), vivência de trabalho infantil e mendicância, adolescentes autores de atos infracionais; e
realizam serviços prestados que vão desde o acolhimento, atendimento especializado, orientação
sobre os serviços, elaboração de planos de acompanhamento individual e familiar, até a participação
em espaços democráticos como os fóruns dos trabalhadores do SUAS, dentre outros.

Além disso, a profissional nos relatou que os instrumentos de intervenção mais utilizados nessa área
de atuação são: as visitas domiciliares/institucionais, relatórios e pareceres técnicos, entrevistas,
planos de ação das atividades, instrumentos de notificação (SALVEs), planos de atendimento
individual (PIA) e familiar (PAF), requerimento de benefícios socioassistenciais e encaminhamentos.
E, para mais, que os principais desafios de atuação estão embasados no perverso contexto neoliberal
de retiradas de direitos dos trabalhadores, que precariza todas as políticas públicas, compõe o
desmonte do Estado de proteção social, reduz os recursos da Assistência social e não materializa a
qualidade dos serviços.

3 CONCLUSÃO
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A construção e instituição da Seguridade Social no Brasil na Constituição de 1988 significou um
grande avanço para as lutas sociais. No entanto, ainda há muito a se avançar, visto que uma parcela
significativa da população não tem acesso a estas políticas ou quando se tem percebe-se que a
qualidade e o acesso em sua plenitude não são alcançados.

Essa situação se intensifica muito mais na atualidade, diante do golpe político que estamos
vivenciando e um forte avanço da ofensiva neoliberal, com a retirada de direitos e um ataque severo à
democracia. Portanto, é necessário, para a manutenção desses direitos conquistados através de lutas
incansáveis da classe trabalhadora, que as mobilizações contra o avanço do neoliberalismo
continuem, sejam greves, paralisações, mobilizações, atos, entre outros, demonstrando a
necessidade de articulação da classe trabalhadora em prol de uma causa comum.
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