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Resumo: Entendendo que o processo de reestruturação produtiva em curso tem 
rebatimentos diretos nas condições de trabalho e vida do conjunto dos trabalhadores, o 
presente artigo sustenta que novos desafios estão postos aos assistentes sociais na 
contemporaneidade. Busca discutir a "cultura da crise" difundida no país, articulando-a ao 
conceito de "mito fundador" defendido por Marilena Chauí. Expõe uma breve análise da 
conjuntura brasileira apontando processos de resistência dos trabalhadores no estado do 
Rio de Janeiro. Estabelece elos entre as reflexões levantadas e o conceito de "questão 
social", ressaltando a necessidade em descortinar o real tendo em vista a práxis 
transformadora. 
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Abstract: Understanding the process of productive restructuring in progress has bouncing 
direct on the conditions of work and life of workers; this article contends that new challenges 
are social workers in contemporary times. It searches to discuss the "culture of" widespread 
crisis in the country, linking it to the concept of "founding myth" championed by Marilena 
Chauí. A brief analysis of the situation exposed by Brazilian’s pointing workers resistance 
processes in the State of Rio de Janeiro. Establishes links between the reflections raised and 
the concept of "social issue", emphasizing the need uncover the real purpose of 
transformative praxis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Instigados pelo interesse de desvelar o trabalho contemporâneo do assistente social 

no país, neste ensaio, buscaremos sua conexão com a defesa de constante análise 

histórico-conjuntural, como demanda do presente. Nesse sentido, buscar-se-á junções entre 

esse debate e determinada acepção conceitual sobre a "questão social". 

 Partimos do pressuposto que as transformações que ocorrem no mundo do trabalho, 

têm rebatimentos diretos nas relações de trabalho estabelecidas entre os assistentes sociais 

também e não apenas nas relações de trabalho dos nossos usuários. Assim, torna-se 

necessária a difusão de estudos que provoquem essa reflexão sobre o trabalho do 

assistente social, onde se tenha clareza do pano de fundo dessas relações de trabalho 

estabelecidas cotidianamente, que não são dadas ao acaso, mas são estrategicamente 

implementadas pelo plano político econômico adotado no país.  

 Compreende-se que tais análises são vitais na atualidade, uma vez que, em escala 

crescente, o capitalismo desenvolve formas veladas de exploração da força de trabalho, que 

comprometem a própria vida dos trabalhadores. Em vista disso, o cenário atual nos impõe, 

como medida de enfrentamento aos ataques neoliberais, o estudo sobre os processos de 

trabalho nos quais os assistentes sociais se encontram inseridos, como condição para a 

construção de saídas, de alternativas concretas à esse quadro em que vivemos. 

Tomando como referência o cenário político e econômico em curso no país, com o 

recorte na realidade vivida no estado do Rio de Janeiro, efetuamos elos entre o presente e o 

passado. Desse modo, expõe o termo "crise" econômica, exemplificando que antigos 

interesses da burguesia se apresentam com novas roupagens. Eles estão ocultos no ideário 

neoliberal difundido no contexto brasileiro.  

Tais considerações nos remetem a assertiva de que, na contemporaneidade, novos 

desafios estão postos aos assistentes sociais afinados com uma intervenção coadunada 

com os interesses da "classe que vive do trabalho" (ANTUNES, 2008). 

A realidade tal como se apresenta, impõe aos assistentes sociais, enquanto 

categoria profissional comprometida com os interesses da classe trabalhadora, uma 

profunda e permanente análise de conjuntura. A alteração do cenário político e econômico 

atual, requer um posicionamento investigativo que permita decifrar os fenômenos sociais em 

sua essência. 

 As reflexões levantadas neste texto apontam que essas inter-relações são 

imprescindíveis, visto que as diferentes expressões da questão social se constituem o 

próprio objeto de trabalho do assistente social. Nessa mesma medida, a "questão social" e 

suas expressões devem ser objeto de permanente estudo, já que a intervenção profissional 

qualificada requer constante análise de conjuntura e compreensão dos aspectos 

determinantes que afetam as condições de vida da população usuária dos serviços sociais. 
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 Deste modo, revisitando o tema "questão social", sua gênese e expressões na 

atualidade, no contexto brasileiro, identificamos diferentes explicações para este termo, bem 

como diferentes respostas para seu enfrentamento. Destarte, nos apropriamos de algumas 

colocações de certos autores, as quais, consideradas relevantes, se encontram alinhadas 

ao que defendemos. Contudo, não pretendemos, aqui, esgotar o tema, mas apontarmos 

elementos relevantes para o debate. É nesta direção que desenvolvemos o texto que se 

segue. 

 

2. "MITO FUNDADOR", "CULTURA DA CRISE": DESCORTINANDO OS PROCESSOS 

VELADOS DE LEGITIMAÇÃO DOS INTERESSES DO CAPITAL 

As recentes transformações no mundo do trabalho que afetam o conjunto dos 

trabalhadores se traduzem em verdadeiros desafios que estão postos, também, aos 

trabalhadores assistentes sociais. Os processos de intensas mudanças no Estado e nas 

políticas sociais brasileiras apontam um novo cenário marcado por verdadeiros retrocessos 

e prejuízos para a "classe que vive do trabalho" (ANTUNES, 2008). 

No campo dos direitos sociais do trabalho assiste-se a um verdadeiro ataque aos 

direitos legalmente instituídos, os quais se constituem fruto de intensa mobilização dos 

trabalhadores. Assiste-se a um movimento, permeado de articulações político-econômicas 

que ditam uma nova ordem que implica na redução do Estado para os trabalhadores e sua 

livre apropriação pelo capital. Capitaneado pelos interesses da burguesia, o Estado se torna 

em lócus do mercado, apresentando novos mecanismos de exploração da força de trabalho 

e mercantilização das políticas públicas. 

O processo de reestruturação produtiva no Brasil, portanto, segue acompanhado de 

pressões por flexibilização nas relações do trabalho, como ação indispensável à oferta de 

empregos e desenvolvimento econômico. Esse discurso fetichizado, no entanto, encobre o 

real interesse do mercado, que é ampliar suas bases de lucro através de sua fonte matricial: 

o trabalho. Assim é que se observam tendências atuais a superexploração do trabalho, 

configurando um contexto de verdadeira barbárie social. 

Por esta razão, algumas reflexões sobre o conceito de "crise" econômica e 

contemporânea contextualizada no país, como exemplo, requerem uma observação 

meticulosa. Percebe-se que, na atualidade, a propagação do termo "crise econômica", vai 

além de seus aspectos etimológicos, sendo-lhe incorporado um sentido que expressa outras 

ideações, fato este que atravessa a história brasileira.  

Destarte, o atual discurso de crise econômica difundido no Brasil nos remete à 

discussão sobre o "mito fundador", que, segundo Chauí (2001), tem suas raízes no Brasil 

desde quando ele foi descoberto. Trata-se de uma representação social que dissemina 
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ideias, valores, como verdades que se estabelecem socialmente. O "mito fundador" se 

renova em cada contexto histórico, perpassando as gerações. 

Para a autora, o mito não tem apenas o sentido etimológico, onde a população relata 

histórias lendárias, como exemplo. Seu significado também tem sentido antropológico, visto 

que o "mito", é ainda criado para solucionar tensões e contradições não resolvidas no 

campo real. 

O mito mantém vínculo com o passado que o originou e assim se perpetua, sempre 

se renovando. Desta forma, o mito, numa "acepção psicanalítica" (CHAUÍ, 2001, p.6), 

impulsiona a "repetição de algo imaginário, que cria um bloqueio à percepção da realidade e 

impede lidar com ela". 

Sob este entendimento, o "mito fundador" está sempre em busca de novos meios 

para expressar-se, mas mantém em sua essência o mesmo sentido que o fundou no 

passado. Tem a aparência de um novo fenômeno, mas essencialmente é a sua própria 

repetição. 

Chauí (2001, p. 6-7) prossegue com suas argumentações sobre o "mito fundador" 

dizendo que o termo fundação aduz a ideia de: 

 

[...] um momento passado imaginário, tido como instante originário que se 
mantém vivo e presente no curso do tempo, isto é, a fundação visa a algo 
tido como perene (quase eterno) que traveja e sustenta o curso temporal e 
lhe dá sentido. A fundação pretende situar-se além do tempo, fora da 
história, num presente que não cessa nunca sob a multiplicidade de formas 
ou aspectos que pode tomar. Não só isso. A marca peculiar da fundação é a 
maneira como ela põe a transcendência e a imanência do momento 
fundador: a fundação aparece como emanado da sociedade (em nosso 
caso, da nação) e, simultaneamente, como engendrando essa própria 
sociedade (ou a nação) da qual ela emana. E por isso que estamos nos 
referindo à fundação como mito.  

 

Assim, em cada conjuntura histórica, o "mito fundador" assume determinada 

representação, mantendo seus aspectos essenciais, o que pode ser identificado no cenário 

nacional, no discurso difundido sobre a crise econômica brasileira. 

Percebe-se que a crise, para além dos seus aspectos econômicos eventuais, tem em 

sua essência o papel de aumentar a acumulação de riqueza socialmente produzida 

enquanto se aprofunda a pobreza e a miséria, ampliando a diversidade de expressões da 

questão social, como o desemprego estrutural.2 

                                                
2 Para Behring (2000, p.21), o desemprego estrutural é resultado das relações sociais do modo de 
produção capitalista, onde as alterações na "tecnologia da produção ou nos padrões de demanda dos 
consumidores", desencadeiam uma série de trabalhadores desempregados, enquanto apenas uma 
parcela da população com força de trabalho especializada se mantém empregada. [...]"o desemprego 
estrutural  torna-se um componente da vida contemporânea" (BEHRING, 2000, p. 21). 
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Tomando como exemplo fatos recentes ocorridos no estado do Rio de Janeiro (RJ), 

percebemos que a crise é extremamente funcional ao capital. No ano de 2016, assistimos a 

um verdadeiro sucateamento das políticas públicas sob a justificativa de que o estado do RJ 

está em crise. Assim, vimos a extinção de importantes Secretarias estaduais como a da 

Habitação, Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, Secretaria de Prevenção à 

Dependência Química, Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, 

Secretaria de Desenvolvimento Regional.  

Dentro desse pacote de medidas, assistimos também a extrema precarização de 

serviços essenciais à população como o de saúde, política pública que teve unidades 

fechadas, enquanto que outras funcionam em condições desumanas.  

O pacote de maldades do governo estadual não se encerra aí. Os servidores 

públicos estaduais também têm que pagar a conta da crise: recorrentes atrasos no 

pagamento de seus salários, além do seu fracionamento em diversas parcelas mensais, não 

pagamento do décimo terceiro salário. Soma-se a esta situação, a constante incerteza dos 

servidores públicos de receberem seus proventos, tendo vista a constante alegação de que 

o estado do RJ está em crise e por isso, pode não cumprir este dever. 

De acordo como Caio Andrade diretor do Sindicato Estadual de Profissionais da 

Educação do Rio (SEPE), enquanto a burguesia lucra com a crise, a classe trabalhadora é 

penalizada numa série de danos ao erário público. Se referindo ao ano de 2016, ele afirma 

que "Esse ano o estado deixará de arrecadar mais de 6 milhões de reais por conta de 

renúncias fiscais de grandes empresas. Ano que vem 7 bilhões. Esse valor pode significar 

algo em torno de 1/3 do orçamento do estado"3. 

O projeto privatista do governo é ampliado na medida em que prevê ainda, a 

privatização de outros serviços públicos, como a da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE). Para o vice-governador Francisco Dorneles (o qual se manteve como 

governador em exercício no ano de 2016), "a atuação do setor privado é fundamental para 

superar a crise"4. Ele ainda dá a seguinte justificativa para essa mercantilização do estado: 

 

O estado tem que compreender que o processo de crescimento econômico 
exige a presença do setor privado. O estado tem que cuidar mais da área 
social, da educação, da saúde e da segurança e deixar todas as atividades 
econômicas para o setor privado. Então, nós estamos identificando setores 
onde você pode fazer parcerias público-privadas, onde se pode até mesmo 
privatizar. O que for de atividade econômica, nós queremos ter a presença 
do setor privado. Eu tendo o setor privado ao meu lado, eu faço o serviço, 
atinjo uma meta, com menos custo do que se eu botasse tudo de capital do 
estado". (extraído do jornal on line G1 O Globo. Disponível em: 

                                                
3
 Informação extraída do Jornal Práxis CRESS/RJ - MARÇO/ABRIL. 2016 - Nº 88 

 
4
 Fonte: G1 O Globo on line. Disponível em < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/rj-vai-

extinguir-5-secretarias-revisar-contratos-e-cortar-programa-social.html>. Acesso em 23 de jun. 2016.  
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<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/rj-vai-extinguir-5-
secretarias-revisar-contratos-e-cortar-programa-social.html>. Acesso em 23 
de jun. 2016). 

 

Tais afirmações evidenciam que o "mito fundador" da crise no cenário nacional, e, 

mais particularmente, no caso do estado do RJ, tem o escopo de reafirmar um estado 

mínimo para a classe trabalhadora e máximo para o capital. 

Nesse processo de capitalização do estado, são identificados ainda, inúmeros 

projetos de lei com o fito de reduzirem os direitos sociais duramente conquistados pelos 

trabalhadores. De acordo com o levantamento de diferentes sindicatos, tramitam no 

Congresso Nacional, cerca de 55 (cinquenta e cinco) propostas de extinção de 

determinados direitos, sob a alegação de que estes impedem relações de trabalho "mais 

flexíveis" entre empregador e empregado, o que para seus defensores neoliberais, provoca 

o crescente desemprego. 

Nessa linha de retrocessos travestidos de novas propostas eficazes para a 

regularização das contas do executivo, cabe destaque o Projeto de Lei 257/2016 que fora 

transformado em Lei Complementar 156/2016. No projeto embrionário, sugere-se a 

renegociação das dívidas dos governos estaduais com a União em troca de restrições aos 

direitos dos servidores públicos das esferas municipais, estaduais e federais. Essa 

contrapartida, no entanto, foi vetada na tramitação do processo na Câmara dos Deputados, 

deixando de constar na versão final que foi transformada em lei. 

Sobre esse fato, cabe sinalizar a presença de diversos movimentos populares que se 

posicionaram contra a proposta inicial da referida Lei Complementar, o que certamente 

provocou sua alteração. No entanto, assiste-se ainda a diversas pressões pela restrição dos 

direitos dos trabalhadores, fato que demanda a permanente resistência destes. 

Exemplificando, o Projeto de Lei propunha em sua origem o congelamento de 

salários, aumento da cota previdenciária, limitação de concursos públicos, dentre outros. 

Embora essa contrapartida dos estados não tenha sido reconhecida na Lei, as propostas 

elucidadas alcançam a materialidade, no todo ou em parte, nos diversos estados. Tudo isso 

implica em sérios prejuízos para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Se por um lado 

afeta os trabalhadores servidores públicos, por outro, refletem nos serviços públicos 

destinados aos usuários trabalhadores, sucateando-os. 

Desse modo, o chamamento à modernidade e às relações de trabalho mais flexíveis, 

na realidade, encobrem o interesse primário do capital que é o de, em escala crescente, 

aumentar o seu lucro com a máxima exploração do trabalhador, ainda que isto implique em 

submetê-lo a condições extenuantes de trabalho. E, se há crise, é o trabalhador que tem 

que ser penalizado por ela. 
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Essa história, no entanto, não é apenas um fato do presente. Particularizando a 

cultura da crise difundida no Brasil na década de 1980, Mota (1995), sinaliza a interferência 

dessa cultura na seguridade social. Para ela, 

 

[...] no leito da crise brasileira dos anos 80, vem sendo gestada uma cultura 
política da crise que recicla as bases da constituição da hegemonia do 
grande capital. 
Dois vetores básicos vêm sendo privilegiados na formação dessa cultura: a 
defesa do processo de privatização, como forma de reduzir a intervenção 
estatal, e a constituição do "cidadão-consumidor", que é o sujeito político 
nuclear da sociedade regulada pelo mercado. (MOTA, 1995, p. 24) (grifos 
da autora). 

 

Assim, assistimos mais uma vez os velhos interesses burgueses com novas 

roupagens no contexto brasileiro. Essa realidade que se perpetua ao longo dos anos impõe 

aos assistentes sociais, enquanto categoria profissional comprometida com os interesses da 

classe trabalhadora, uma profunda análise de conjuntura em sua historicidade.  

As constantes mudanças no "mundo do trabalho" (ANTUNES, 2008) que rebatem 

diretamente nas condições de vida do conjunto dos trabalhadores demandam reflexões 

sobre os processos de trabalho nos quais os assistentes sociais se encontram inseridos. 

São os estudos sobre essas dimensões que facilitarão a propositura de ações estratégicas 

que façam frente contra toda forma de exploração e dominação de classe, como preceitua o 

Código de Ética Profissional do Serviço Social.  

Os ataques as direitos fundamentais da população brasileira, assim como o 

sucateamento das políticas sociais, não afetam apenas os usuários dos serviços sociais. Os 

assistentes sociais também são impactados por esses processos, tanto no que se refere à 

sua condição de trabalhador assalariado, quanto no que se refere ao seu exercício 

profissional, uma vez que também é um operador de políticas públicas. 

Disso depreende-se que o conhecimento sobre a realidade vivida pelos sujeitos 

trabalhadores, bem como sobre os fatores determinantes das diferentes expressões da 

"questão social" que se apresentam no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais, são 

essenciais para uma intervenção qualificada que vá ao encontro das reais necessidades da 

população usuária dos serviços de proteção social.  

Para tanto, urge no contexto atual, uma prática profissional que ultrapasse os limites 

do imediatismo e caminhe para o fortalecimento da classe trabalhadora. Isto demanda uma 

constante análise crítica sobre a conjuntura em que vivemos, compartilhando esse saber no 

cotidiano de trabalho com outros sujeitos trabalhadores, entendendo que os assistentes 

sociais também são trabalhadores integrantes desta classe.  
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3. "QUESTÃO SOCIAL": BREVES REFLEXÕES SOBRE SEU CONCEITO 

O processo de conhecer a realidade para intervir nela, entendendo que a "questão 

social" e suas diversas expressões se constituem o objeto central da intervenção 

profissional dos assistentes sociais (SANTOS, 2012), nos impõe não apenas o 

conhecimento sobre esse objeto, mas também a compreensão conceitual sobre o tema. 

Uma vez que identificamos uma vasta abordagem sobre o assunto, com posições 

divergentes sobre o conceito de "questão social" na atualidade, inclusive, nos importa 

pontuar a ideia norteadora deste trabalho. 

Tomando por base alguns autores que tratam da "questão social", iniciamos o debate 

com Pastorini (2004). Para ela, ao contrário do que afirmam determinadas matrizes teóricas, 

não existe uma nova questão social na atualidade. O que concretamente existe são novas 

expressões da "questão social", tendo em vista as mudanças políticas, sociais e econômicas 

que ocorrem em cada conjuntura. Assim, estas expressões da "questão social" podem variar 

de uma região para outra e se constituem produto de uma sociedade capitalista. 

Pastorini (2004) ainda nos adverte sobre a necessidade de estabelecermos uma 

relação dialética entre as expressões da "questão social" que se desenvolveram inicialmente 

no passado com as que estão evidentes no cenário contemporâneo, captando suas 

continuidades e rupturas. Nesse sentido, a autora afirma que: 

 

Assim podemos dizer que existem diferentes versões da "questão social" 
nos diferentes estágios capitalistas, e, portanto, diferentes respostas dadas 
a ela por parte da sociedade no decorrer da história, mas mantendo-se os 
elementos da busca da estabilidade e manutenção da ordem estabelecida, 
da preocupação com a reprodução dos antagonismos e contradições 
capitalistas, e da legitimação social, como denominador comum entre essas 
diferentes versões. (PASTORINI, 2004, 13) 

 
Em sintonia com estas argumentações, Santos (2012) reafirma que são diversas as 

explicações para a gênese da "questão social", bem como as respostas para o seu 

enfrentamento. Para ela, "questão social" é a expressão das desigualdades sociais oriundas 

do modo de produção capitalista. Desse modo, importa desnaturalizar as diferentes 

expressões da questão social que se apresentam no cotidiano na vida em sociedade, sob o 

risco de serem adotadas noções que são funcionais ao sistema capitalista. 

Dentro desta perspectiva, a autora aponta que a "questão social" deve ser entendida 

como um conceito que tem a natureza reflexiva, "intelectiva" (PONTES, 1995 apud 

SANTOS, 2012, p. 18), o que difere de compreendê-la como categoria de análise. 

Esta compreensão, não pretende desqualificar o termo "questão social", mas o 

distingue de suas expressões, visto que são estas que existem realmente. A diferença está 

na percepção de que o conceito sobre "questão social", originalmente, não traz consigo a 

análise da lei geral da acumulação capitalista (SANTOS, 2012). 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

A ressignificação do conceito original sobre "questão social" situando-o num contexto 

de luta de classes no país, como produto do modo de produção capitalista, nos trouxe um 

legado teórico-metodológico que, desde então, busca romper com análises conservadoras 

que reduzem a "questão social" a problemas sociais. É essa releitura que permite apreender 

os fenômenos sociais que envolvem e determinam a "questão social" de maneira ampla. 

A gênese do trato da "questão social" no Brasil surge no processo de expansão 

capitalista, fundamentado no pensamento conservador. Nesse contexto, demarcado entre 

as décadas de 1920 a 1930, a força de trabalho é tomada como mercadoria pelos 

capitalistas, fato que se expressou na superexploração dos trabalhadores (IAMAMOTO, 

1991). 

As condições aviltantes de trabalho provocaram bravas resistências do operariado, 

os quais se mobilizavam em defesa da própria vida. Nesse cenário, surge a intevenção do 

Estado que, através de serviços sociais e da regulamentação jurídica da força de trabalho, 

busca atender certas reivindicações dos trabalhadores, ao passo em que consolidava o 

controle sobre a exploração da força de trabalho (IAMAMOTO, 1991). Por conseguinte, se 

observa a relação estreita entre Estado e capital, historicamente instituída no país. 

São esses fatores que caracterizam e compõem a "questão social" na realidade 

brasileira. Nesta direção, Iamamoto (1991, p. 77) afirma que: 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário politico da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação no cotididano da vida social, 
da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir 
outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão. 
 

Nessa linha, compreende-se que, em tempos de capitalismo dos monopólios5, torna-

se imprescindível a apreciação crítica sobre os fundamentos da "questão social". Isto requer 

a análise sobre os aspectos histórico-culturais, econômicos, políticos, que determinam as 

suas manifestações na contemporaneidade.  

Decifrar as determinações das expressões universais e particulares da "questão 

social" na realidade brasileira atual, portanto, torna-se imperativa. Para Iamamoto (2001, 

p.18), 

[...] a pulverização da questão social típica da ótica liberal, resulta numa 
autonomização e suas múltiplas expressões - as várias "questões sociais" - 
em detrimento da perspectiva de unidade. Impede assim de resgatar a 
origem da questão social imanente à organização social capitalista, o que 

                                                
5
 Entende-se por capitalismo monopolista a transição do capitalismo concorrencial para o dos 

monopólios. Neste é alterado o próprio processo de acumulação. As empresas monopolistas ditam 
uma nova organização do mercado, reverberando uma nova direção ao sistema econômico-financeiro 
que modifica "a esfera da regulação social: no âmbito do direito, da política, das práticas sociais das 
classes, da intervenção estatal, dos instrumentos políticos". (GUERRA et al, 2007, p. 242) 
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não elide a necessidade de apreender as múltiplas expressões e formas 
concretas que assume. 

 

Diante dessas reflexões, podemos aduzir que o entendimento sobre "questão social" 

deve ir além das determinações econômicas, embora reconheçamos que esta seja a sua 

determinação central. Uma vez que são vários os aspectos que atravessam o tema, corre-se 

o risco de adotarmos uma ideia unilateral sobre as suas diferentes expressões. 

A "questão social" surge e se conserva vinculada à contradição entre o caráter 

coletivo de produção e a apropriação privada dos meios de produção. É essa contraposição, 

indissociável no modo de produção capitalista, que produz e reproduz a desigualdade nas 

relações sociais engendradas na vida em sociedade.  

Por esta acepção, pobreza e desigualdade se constituem expressões da "questão 

social". Esta assertiva demanda uma investigação profunda sobre suas manifestações na 

atualidade, visto que nos encontramos num contexto complexo de diferentes padrões de 

pobreza e desigualdade. O enfrentamento dessas expressões multifacetadas da "questão 

social", requer a superação de respostas superficiais e fragmentadas, como muito se tem 

visto. Sob este aspecto, Netto (2007, p.142) destaca que:  

 

É desnecessário salientar que a caracterização da pobreza - e, do mesmo 
modo, a da desigualdade - não se esgota ou reduz a seus aspectos 
socioeconômicos; ao contrário, trata-se, nos dois casos, de problemáticas 
pluridimensionais. Na análise de ambas, há que sempre ter presente tal 
pluridimensionalidade; todavia, a condição elementar para explicá-las e 
compreendê-las consiste precisamente em partir do seu fundamento 
socioeconômico. Quando este fundamento é secundarizado (ou, no limite, 
ignorado, como na maioria das abordagens hoje em voga nas Ciências 
Sociais), o resultado é a naturalização ou a culturalização de ambas. 

 

Ianni (1991, p.147) faz importante abordagem ao tema, sinalizando que há 

"processos estruturais que estão na base das desigualdades e antagonismos que 

constituem a questão social". Enquanto o capitalismo se desenvolve em função do seu 

estágio monopolista, acirram-se as lutas contra a extrema exploração por parte da classe 

trabalhadora, que se vê desprovida das condições básicas de sobrevivência. Desta forma, 

neste contexto, as desigualdades sociais se aprofundam na mesma medida em que se 

aprofunda a pobreza.  

Por outro lado, ao passo em que o capitalismo prospera, aumentando a 

concentração da riqueza socialmente produzida, as condições de vida e de trabalho da 

população se tornam cada vez mais precárias. Assim, estas duas partes contraditórias 

inerentes ao modo de produção capitalista, constituem a "questão social" (IANNI, 1991). 

No decurso de sua análise histórica sobre a "questão social" no Brasil, Ianni (1991, 

154) sublinha: 
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Talvez se possa dizer que esse desencontro entre a sociedade e a 
economia seja um dos segredos da prosperidade dos negócios. As 
expansões do capital beneficiam-se das condições adversas sob as quais 
os trabalhadores são obrigados a produzir, no campo e na cidade. Os 
mesmos "indicadores econômicos" da modernização alimentam-se dos 
"indicadores sociais" da "sociedade primitiva". Os setores sociais 
"participantes" têm uma base na exploração dos "excluídos"'. Em outros 
termos, a mesma sociedade que fabrica a prosperidade econômica fabrica 
as desigualdades que constituem a questão social. 

 

Este debate se apresentou necessário para abalizar algumas injunções que se 

perfilam entre o conceito de "questão social" e as ideias atuais sobre a "crise" econômica. 

Sob esse aspecto, reiteramos que, tendo em vista o processo histórico, fetichizado, de 

dominação capitalista, as noções difundidas sobre as diversas refrações da "questão social" 

devem ser desnaturalizadas e submetidas a constante verificação crítica por parte dos 

trabalhadores assistentes sociais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em face da discussão realizada, podemos inferir que o estudo sobre os processos de 

trabalho nos quais os assistentes sociais se encontram inseridos, demandam conexões 

permanentes com o movimento histórico da realidade. São essas ligações que se 

transformarão numa bússola a orientar nesse processo de desvendar os fenômenos sociais, 

proporcionando ferramentas políticas, tanto aos sujeitos trabalhadores assistentes sociais, 

quanto aos outros sujeitos trabalhadores, visto que ambos compõem a mesma classe, a 

classe trabalhadora. 

As terríveis pressões do capital no presente, onde se assiste o desmonte das 

políticas sociais e todo tipo de violação dos direitos sociais duramente conquistados pelos 

trabalhadores, impõem ao trabalhador assistente social, o exercício profissional alinhado ao 

projeto ético-político do Serviço Social. O contexto atual demanda ainda aos trabalhadores 

assistentes sociais, um posicionamento contra todo tipo de letargia, além do seu 

engajamento nos diferentes espaços de organização e mobilização dos trabalhadores, sob o 

risco de assistirmos a retrocessos ainda maiores. 

As pontuações levantadas nos asseguram de que, subjacentes às ideias sobre a 

"crise" e sobre as diferentes expressões da "questão social", repousa uma lógica que busca, 

exponencialmente, a acumulação do capital. Em outras palavras, tem-se por pressuposto 

que, historicamente, a falácia sobre a "crise" econômica representa, sobretudo, uma crise no 

padrão de acumulação do capital por um lado, e, por outro, sua reestruturação política e 

ideológica. Portanto, exige-se como demanda do presente, descortinar esses interesses 

velados pela burguesia que perpassam o cotidiano do trabalho dos assistentes sociais. 

Nessa medida, torna-se imperiosa a compreensão sobre as novas formas de 

expressão da questão social na atualidade, não apenas para a ampliação do conhecimento, 
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mas sobretudo, para a propositura de ações convergentes com os interesses da classe 

trabalhadora, pois é nela que se forma a nossa identidade profissional. Assim, está posto o 

desafio atual no cotidiano do trabalho dos sujeitos trabalhadores assistentes sociais, como 

exercício permanente que vise uma práxis transformadora. 
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