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RESUMO: Esse artigo tem como objetivo apresentar o resultado da “enquete" realizada com 
assistentes sociais, profissionais que trabalham no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
em Santa Catarina (SC), promovida nos dias 15 à 31 de maio, no segundo mês de isolamento 
social decorrente da crise sanitária da COVID-19. Inicialmente, apresenta-se o contexto da 
pandemia com as dimensões que se comunicam diretamente com a política de assistência social. 
Parte-se para a análise da enquete coordenada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Profissões e Instituições (NEPPI), seu propósito, metodologia e resultados. As respostas 
profissionais apontam que há um processo que foi intensificado de notório sucateamento no 
interior da própria política de assistência social produtora de barragens no acesso da população, 
que fragiliza as equipes de trabalho, o que se pauta na falta de investimentos, na desarticulação 
da rede, que resulta na baixa qualidade no atendimento visto na sua integralidade. Os aspectos 
salientados articulam a análise sobre a política de assistência social, o trabalho profissional e a 
relação com o usuário. Esta análise pode ser útil para entender os mecanismos explicitados - que 
embora apontados por assistentes sociais que trabalham no SUAS interpelam de modo geral o 
trabalho profissional. Tem-se ainda o propósito que essas análises sirvam para a indicação de 
proposições para construção de horizontes para ação. Ressalta-se que todo esse trabalho faz parte 
da relação firmada entre Departamento de Serviço Social (DSS) da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e o Comitê SUAS/SC-COVID-19: em defesa da vida. 
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INTRODUÇÃO  
 

“Nossas desigualdades são fatais na pandemia.” 
(Emicida) 

  

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de 

pandemia da COVID-19. Diante disso, os estados e municípios brasileiros adotaram medidas de 

prevenção com decretos que previam o distanciamento COVID-19 impacta, fortemente, em todos 

os âmbitos da vida social e somado à frágil política governamental brasileira - baseada na 
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indiferença à vida - agudiza os já graves problemas decorrentes da profunda desigualdade social 

no Brasil. 

Como resposta no âmbito da organização política para tencionar o enfrentamento ao 

volume de problemas decorrentes desse quadro é constituído o "Comitê SUAS/SC-COVID19: em 

defesa da vida"5 que aglutina distintas instituições, dentre elas, a UFSC, particularmente, o DSS 

que assume a realização de diversas ações. Nesse escopo é que se situa a enquete realizada pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Profissões e Instituições (NEPPI/UFSC) destinada às/aos 

assistentes sociais que trabalham na política de assistência social em Santa Catarina. 

  

1 A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: um acontecimento hostil 

 A velocidade com que o contágio do novo coronavírus se estabeleceu, impôs de forma 

crucial o distanciamento social como medida sanitária urgente e que deveria ser assumida como 

política de governo. 

 Esse imperativo determinou como consequência a não ida ao trabalho por milhares de 

trabalhadores/as que, como tantos outros/as, se viram na necessidade de ficar em casa. Isso não 

quer dizer que os postos de trabalho se viram desocupados. Sobre isso, importante atentar que 

muitos/as trabalhadores/as foram obrigados/as a permanecer com a rotina de trabalho presencial, 

sendo a demanda por vezes intensificada, mesmo diante do risco de contágio, em espaços de 

trabalhos como por exemplo: serviços essenciais, frigoríficos, supermercados, serviços por 

aplicativos, entre outros.  

 Partimos do entendimento que a realidade social brasileira já apresentava profunda 

desigualdade social presente antes da pandemia, que se acentuam neste momento caótico e que 

seguirão agravadas pós-pandemia. Por exemplo, somam-se a falta e a insuficiência do 

atendimento dos serviços públicos de saúde, previdência social e assistência social, o agravamento 

econômico que assola as condições de existência dos sujeitos que estão na informalidade ou em 

vínculos de trabalho temporários. Essa população já está sofrendo com a diminuição brutal de 

seus ganhos monetários, péssimas condições de trabalho, pois não possui proteção trabalhista ou 

qualquer proteção social, em caso de adoecimento ou perda do vínculo de trabalho. 

 Ainda como exemplo revelador desse processo tem-se a realidade sofrida por milhares6 

de empregadas domésticas e diaristas que tiveram seus vínculos de trabalho suspensos, ou então 

                                                
5 https://comitesuassc-covid19.org 
6"Desde o início da pandemia de coronavírus, 39% dos empregadores de domésticas diaristas abriram mão do serviço dessas 
profissionais, sem entretanto manter o pagamento das diárias, indica uma pesquisa que será divulgada nesta semana. Tal 
percentual é ainda maior entre os entrevistados pertencentes às classes A e B - camadas da sociedade em que a renda por pessoa 
da família é superior ao teto de R$ 1.526 mensais que limita a classe C. Nesse grupo (A e B), o percentual de empregadores que 
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se viram obrigadas a continuar trabalhando sob a ameaça dupla do desemprego e do contágio. A 

chantagem do desemprego é sempre mais convincente que a iminência da morte, sendo este um 

terror constante no cotidiano da classe trabalhadora. Escolhemos esse segmento da classe 

trabalhadora por ela ser emblemática das consequências à vida da população negra e pobre, que 

representa a maioria da população brasileira, que ocupa os piores postos de trabalho, e por ser 

menos protegida pelo sistema previdenciário. Vale lembrar que o emprego doméstico teve  

reconhecimento legal no Brasil muito recentemente, em 2015, sendo garantido apenas no século 

XXI direitos trabalhistas a um segmento considerável da população. Vale acrescentar que se 

ocupam desse trabalho, majoritariamente, mulheres negras. 

 Com isso se quer chamar atenção que a relação economia e política social sempre foi 

complexa, uma relação que é de mútua determinação e estranhamento. A ideia de que a economia 

deve ser priorizada em detrimento de qualquer outra política é reveladora de um discurso que 

dissuade a política social que se quer. Ao dizer que a economia não pode parar - discurso proferido 

muitas vezes pelo presidente do país e pelo ministro da economia - reforça-se o invólucro de uma 

política social cujo imperativo é o trabalho - quer dizer, o indivíduo deve se submeter 

invariavelmente a qualquer tipo de trabalho, mesmo que isso não signifique ganho nenhum. 

 O modelo da política social organizada por esse discurso realça todas as tradicionais 

marcas que compõem o corpo da assistência social. A sua pecha vergonhosa é dada pelo socorro 

que ela representa. A desconfiança que a recobre é fornecida por aqueles que ela diz atender, 

suspeitos de encostados. Nesses termos, a assistência social é representativa da economia que se 

quer.  

  

2 OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU OS DESTITUÍDOS DE 

TUDO.  

 Desde a primeira pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) no mês de março - quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) passa a tratar o novo 

coronavírus como uma pandemia - o desemprego7 já se mostrava alarmante. Com a diminuição 

                                                
dispensarem as diaristas sem pagamento é de 45%. A pesquisa indica ainda que 23% dos empregadores e empregadoras de 
diaristas e 39% dos patrões de mensalistas afirmaram que suas funcionárias continuam trabalhando normalmente, mesmo 
durante o período de quarentena.” 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
52375292?SThisFB&fbclid=IwAR32zqCS1oBvD3RgwRuX9UY6T6UOnceDduDJ57_6o8T6lORRAOVBBM4QGgI 
7 Embora saibamos dos limites de assumir esse termo como explicativo da realidade brasileira, pois que como é de 
conhecimento geral o desempregado é identificado como aquele que está procurando emprego, vamos utilizar das informações 
oficiais. Sobre o índice de desemprego divulgado em março pelo IBGE, https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/30/O-
que-diz-o-primeiro-dado-de-desemprego-na-
pandemia?utm_medium=Email&utm_campaign=BoletimCoronavirus&utm_source=datawall 
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de suas receitas, sem expectativa de uma breve retomada, muitas empresas fecharam, provocando 

perdas de postos de trabalho e aumento diversificado na composição dos/as desempregados/as, de 

empresário/a à endividado/a. Sabe-se que a maioria das empresas8 brasileiras fecham antes de 

completar cinco anos, e que passam a ter a sua morte prematura acelerada com a COVID-19. 

 Como o aumento do desemprego em massa irá se apresentar para a política de assistência 

social? Caberia uma revisão no conteúdo do termo “a quem dela necessitar”? A população 

empobrecida irá se reconhecer como usuário da política de assistência social ou, mesmo sem 

alternativa de obtenção de seus meios de sobrevivência, irá recusá-la? O alargamento do "público-

alvo" será reconhecido como positivo por assistentes sociais e outros profissionais que atendem 

nessa política? Ou este profissional manterá a imagem do usuário como padrão da miséria?   

 Como afirma Francisco de Oliveira, em seu prefácio ao livro “Esfera Pública e Conselhos 

de Direito, de Raquel Raichellis, os/as trabalhadores/as nunca reconheceram a política de 

assistência social como direito social. De todo modo, duas questões importantes comparecem. 

Elas dizem respeito ao usuário da política de assistência social: ele é o mesmo, tradicional, o pobre 

de tudo, o que já estava nos cadastros dessa política e que se somam aos que antes foram 

considerados inelegíveis por uma questão de renda, ou melhor, devido a sua hiper seletividade. 

 O cadastramento ao Auxílio Emergencial já dá mostra de uma vasta população que, tudo 

indica, será em um futuro próximo dado pelo desemprego em massa, "alvo" de assistência social. 

 A inserção com vínculos tênues no mercado de trabalho, os sem trabalho formal, ou que 

trabalham por conta própria, os que fazem bicos - todos estes são público da política de assistência 

social - se o governo os toma como invisíveis9 é porque a alta seletividade matriz da assistência 

social os deixa de lado. 

 Ainda sobre a configuração de quem é o usuário da política de assistência social, outro 

dado revelador que se evidencia na conjuntura da pandemia, é que essa/esse usuário/a é aquele 

que não tem CPF porque não vota faz tempo10!!! O sujeito que "perdeu" seu título de eleitor. 

Aquele que aos olhos da economia - pode ser chamado de contribuinte -  ou deixou de fazer sua 

                                                
8 Seis em cada dez empresas fecham em cinco anos de atividade é o título da matéria, que informa também que a maioria das 
empresas que fecham é composta tão somente pelos donos e sócios. 
https://veja.abril.com.br/economia/seis-em-cada-dez-empresas-fecham-em-cinco-anos-de-atividade-aponta-ibge/ 
9 https://noticias.r7.com/economia/caixa-diz-que-ja-pagou-auxilio-emergencial-a-mais-de-50-milhoes-01052020. Em 
contraponto tem-sehttps://veja.abril.com.br/blog/radar/50-milhoes-de-invisiveis-enchem-gilmar-mendes-de-vergonha/ 
10 Ter o CPF suspenso significa que falta alguma informação no cadastro com a Receita Federal ou algum dado está incorreto. 
Em muitos casos, o motivo que leva o CPF ficar suspenso está ligado com o Título de Eleitor. Isso acontece porque a Receita 
Federal alinha seus dados com as informações da Justiça Eleitoral. Nessa situação, você acaba enfrentando problemas em uma 
série de situações, como: Abrir conta corrente ou poupança; Fazer empréstimos; Tirar o passaporte; Participar de concursos 
públicos; Receber sua aposentadoria; 
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declaração do Imposto de Renda, ou deixou de votar e possui multas com a justiça eleitoral11. 

Aquele que não vota faz tempo, ou sequer votou algum dia, sequer algum dia acreditou no sistema 

eleitoral. A crise da democracia representativa começou no lugar que coloca a nu toda a sua 

imperfeição, entre os pobres dos pobres. A crise da democracia representativa não é a crise da 

classe média12. Outra característica é que o usuário é o acréscimo, é aquele que ainda é tentado 

pelo banco, quem um dia imaginaria que o mais novo usuário da política de assistência social 

receberia crédito dos bancos (os mega lucrativos)? Trata-se do indivíduo endividado13. O mote da 

propaganda televisiva do banco Bradesco para esse tempo de pandemia é “Aguenta Firme" 

destinada para aqueles/as que ele chama de empreendedor/a. 14  O slogan do banco Itaú, é 

“Fôlego!” 

 

3 O AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 O número de pessoas, isso mesmo "pessoas", na pobreza absoluta soma 13,5 milhões  

(IBGE, 2019). A definição disso é contábil, são aqueles que sobrevivem com R$ 145,00 mensais. 

Se você está achando isso uma miséria, com perdão do trocadilho, imagine que o indicador de 

pobreza do Programa Bolsa Família, por exemplo, é de R$ 89,00, abaixo do parâmetro de R$ 

145,00 utilizado pelo Banco Mundial. O auxílio emergencial15 do governo segue a mesma lógica 

de amesquinhamento da vida. No caso do auxílio emergencial de R$ 600,00, o critério é que a 

renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo  (R$ 522,50), ou se juntar todos da 

mesma família a renda total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00). No Brasil, o menor 

rendimento familiar total médio soma R$ 3.557,98 (IBGE, 2019). O auxílio emergencial além de 

repassar uma quantia miserável, não atinge sequer a média da menor renda familiar brasileira. 

                                                
11 link: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,receita-federal-vai-regularizar-cpfs-com-pendencias-eleitorais-para-
quem-busca-auxilio-emergencial,70003265987 
12 Sobre a crise da democracia representativa ver: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578598-a-crise-da-democracia-
representativa-contemporanea-e-os-caminhos-para-a-renovacao-o-olhar-de-dominique-rousseau 
https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/a-crise-da-democracia-representativa/ 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/21/Como-fazer-pol%C3%ADtica-num-momento-de-descrença-nos-partidos-
tradicionais 
https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/colunas/pablo-ortellado/2017/09/1921823-
democracia-em-risco.shtml 
13 Sobre isso, vale a pena verificar a matéria  https://exame.abril.com.br/negocios/covid-19-pega-bancoes-mais-expostos-a-
credito-vulneravel-a-crise/ 
14 https://valorinveste.globo.com/produtos/credito/noticia/2020/04/05/bradesco-vai-oferecer-crdito-folha-de-pagamento-a-partir-
de-amanh.ghtml 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/veja-as-principais-medidas-financeiras-adotadas-para-conter-a-
crise,155168e2ce8f0710VgnVCM1000004c00210aRCRD 
15 BRASIL. Portaria nº 351, de 7 de abril de 2020. Regulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a 
respeito do Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Ministério da Cidadania, Distrito Federal, 
2020. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-351-de-7-de-abril-de-2020-251562808. Acesso em: 24 jun. 
2020. 
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Desse ponto de vista a política de assistência social continua a mesma, ela está longe de ser uma 

política de seguridade social e continua a ser uma política de mitigação. 

 Ainda que o auxílio emergencial tenha um critério de seletividade escorchante como se 

pode observar acima, ele dá mostras do quão opera a hiper seletividade presente no único 

programa de distribuição de renda brasileiro, o Bolsa Família16. De acordo com informações 

divulgadas pelo Ministério da Cidadania 17 , em maio de 2020, tem-se 14.281.761 famílias 

beneficiárias, e o benefício médio é de R$ 168,75. 

 De modo retardado18, o governo federal como “resposta" mitigada instituiu pela Lei nº 

13.982, apenas no dia 02 de abril de 2020, o auxílio emergencial diante da crise do novo 

coronavírus. De acordo com a previsão do próprio governo em torno de 15 a 20 milhões de 

trabalhadores/as informais fariam o cadastro para receber o benefício de renda básica emergencial 

no valor de R$ 600,00, que pode chegar a R$ 1.200,00 para mães solos. Em Santa Catarina, 

927.029 pessoas foram consideradas elegíveis para o recebimento da primeira parcela do auxílio 

emergencial, concedida no mês de abril, segundo informações repassadas pela Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Social. 

 Trabalhadores/as relatam diferentes problemas para receber os R$ 600,00 de auxílio 

emergencial. As barreiras passam fundamentalmente por uma esfera determinante do capitalismo 

que é o consumo. Quer dizer, para se inscrever é necessário ter um número de telefone, aparelho 

celular modelo smartphone, com chip ativo que custa em média R$ 10,00, ter um pacote de dados 

ou acesso a wifi para baixar o aplicativo, conseguir manejá-lo para se inscrever e acompanhar a 

concessão do benefício. Isso significa que quem não consome, não tem como sequer se inscrever. 

O reconhecimento do direito é dado pela “capacidade” de consumo, visto que ser consumidor é o 

primeiro critério para se colocar como “cidadão”. Essa mediação também forja uma relação 

atomizada com a constituição da demanda, os riscos de sua despolitização à medida que remete 

ao indivíduo - como ator exclusivo - para conseguir algo, evidenciando também que sobre ele 

recai o insucesso do acesso ao benefício.  

 Outra questão sobre o aplicativo do auxílio emergencial é que este formato revela que os 

governantes "desconhecem totalmente a realidade de milhões de brasileiros/as ou fingem não 

                                                
16"O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades (compromissos) para 
famílias extremamente pobres (com renda mensal de até R$ 85 por pessoa da família) ou pobres (com renda mensal de R$ 85,01 
a R$ 170 por pessoa da família) superarem a pobreza.[…]O valor transferido é calculado via Sistema e depende de um conjunto 
de fatores, entre eles, a quantidade de pessoas, idade e renda declarada pela família. 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/pecas_publicitarias/banner/_guiadepoliticas_MDSA_online.pdf 
17 https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/dash/painel.php?d=55 
18 BARROCAL, André.  Pandemia expõe que governo não sabe o que é um pobre ou a economia real?  Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/politica/pandemia-expoe-que-governo-nao-sabe-o-que-e-um-pobre-ou-a-economia-real/ Acesso 
em: 24 jun. 2020 
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conhecer”. Se as dificuldades para acessar o auxílio emergencial passam pelo “consumo”, o 

preenchimento e manuseio das informações são exigidos a uma população que, em sua maioria, 

possui baixa escolarização e depende do limitado acesso a internet para operar a requisição do 

benefício - acesso este que não é garantido pelo Estado.  

 É importante atentar que a modalidade de gestão do auxílio emergencial é realizada pela 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (DataPrev), plataforma que concentra 

inúmeras informações de gestão da pobreza no Brasil. O DataPrev, que já reúne em sua base de 

dados informações da saúde e da previdência social, poderia ter sido um recurso tecnológico para 

agilizar a identificação do repasse do auxílio emergencial, todavia, não foi e não tem sido assim 

gerenciado. Milhões de brasileiros/as seguem sem receber o benefício mesmo tendo direito, sob 

a justificativa de que há sobrecarga no sistema operado pela Caixa Econômica Federal (CEF), 

motivo dessa morosidade. Outros ficaram sem receber o auxílio emergencial, visto que estavam 

com o Cadastro Único (CadÚnico) desatualizado ou no último imposto de renda declarado, em 

2018, possuíam renda superior aos critérios estabelecidos para concessão do benefício. Ou seja, a 

base de dados usada foi baseada em informações, por vezes, antigas, deixando muitas pessoas 

“fora da lista”. 

Essa rede que organiza informações para gerir o auxílio emergencial e tantos outros 

importantes mecanismos de reconhecimento governamental que operam a identificação - e alguns 

a seleção do/a beneficiário/a - é matéria premente de análise ao Serviço Social. Enquanto 

profissão, apropriar-se da reflexão e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) é 

imprescindível, uma vez que os/as assistentes sociais atuam no atendimento aos que necessitam 

de acesso a benefícios, auxílios e programas sociais de transferência de renda.19  

 O efeito desse intenso processo mediado pelas TICs tende a reorganizar as atribuições 

privativas do profissional do Serviço Social. Sobre isso, destaca-se que cabe ao/à assistente social 

produzir autenticidade. Quer dizer, caso o sistema negue a concessão de determinado benefício, 

a exemplo dos previdenciários ou àqueles em caráter eventual (auxílio alimentação, auxílio 

natalidade, auxílio funeral e auxílio para situações de calamidade pública), o/a assistente social, 

por meio de estudo social, pode emitir parecer favorável aos/as usuário/as. Validar e reconhecer 

algo como verdadeiro é algo distinto do tradicional - que usa apenas da seleção socioeconômica 

para a concessão de benefícios socioassistenciais. É conhecer a realidade em que os sujeitos estão 

                                                
19 Sobre a importância da apropriação do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, o Serviço Social conta com pouca 
reflexão, destaca-se o artigo publicado em 2000, de autoria de Luziele Tapajós. 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/6252/5830 
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inseridos e a partir dela, fazer uso das atribuições privativas da profissão para garantia do acesso 

aos direitos dos indivíduos atendidos. 

 Há de se destacar que as inúmeras negativas de concessão do auxílio emergencial pelo 

sistema não contemplaram a possibilidade de contestação pelos/as assistentes sociais que, por 

vezes, efetuam o acompanhamento sistemático dessas famílias. Esse fator demonstra a 

inexistência de articulação com os serviços ofertados pela política de assistência social, o que fica 

ainda mais notória a partir da Portaria n° 423, de 19 de junho de 2020, emitida pelo Ministério da 

Cidadania, a qual dá a possibilidade de “contestação extrajudicial relativa aos indeferimentos de 

requerimentos de auxílio emergencial, previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, no âmbito 

da Defensoria Pública da União, por meio de comprovação documental (BRASIL, 2020). Isso é, 

retira autonomia dos/as assistentes sociais e transfere a mediação do acesso ao auxílio emergencial 

para a esfera jurídica, dificultando ainda mais o acesso aos/as brasileiros/as, uma vez que por não 

se tratar de serviço essencial, as unidades deste órgão estão, em sua maioria, atuando 

remotamente. 

  

4 O RECONHECIMENTO DA QUESTÃO DE GÊNERO E O LUGAR FUNDAMENTAL 

DA MULHER 

 Publicado em janeiro deste ano, o relatório da organização não governamental OXFAM 

informa que 75% do trabalho de cuidado não remunerado no mundo são realizados por mulheres. 

Se essa realidade já representa um sobre-trabalho ao cotidiano das mulheres, que se veem tendo 

que dar um arranjo ao excessivo volume de cobranças sociais, com a pandemia do novo 

coronavírus essa sobrecarga cresceu. Com a necessidade de fechamento das escolas, espaço 

institucional de corresponsabilidade na educação de seus filhos, se esvai o pouco de seu tempo, 

que se transforma em quádrupla jornada de trabalho. 

 Para as mulheres, ficarem em casa  - quando isso é possível - significa redobrar a cobrança 

social do cuidado, um trabalho não remunerado, naturalizado pela condição materna, imposto 

como entrega de sua predisposição afetiva. Trabalhar e cuidar dos/as filhos/as em casa se torna 

mais um exemplo do discurso que reforça que as mulheres são capazes de realizar multi-tarefas, 

ao mesmo tempo, que se revela como ardil sedutor de reprodução de sua exploração. 

 Nesse contexto, salienta-se que as mulheres compõem, majoritariamente, o atendimento 

da assistência social, sendo que observar, decodificar e estabelecer estratégias de intervenção para 

e com este público devem ser matéria do trabalho profissional do Serviço Social. 

 

5 INVISÍVEIS, SERÁ? 
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 O governo federal conta com inúmeros mecanismos de identificação daquilo que ele 

denomina como público-alvo. O CadÚnico, que concentra informações de famílias cuja renda 

mensal por pessoa é até meio salário mínimo ou renda familiar total até três salários mínimos, é 

apenas um exemplo. No caso do CadÚnico é a renda que habilita determinada família a ter direito 

à sua inscrição. Ele é composto por aproximadamente 107 questionamentos, os quais se ampliam 

quando direcionados a pessoa em situação de rua, servindo para formular indicadores 

socioeconômicos para políticas governamentais - no âmbito federal, estadual e municipal. 

Atualmente o CadÚnico possui 28.605.43020 famílias inscritas, das quais 403.481 estão inscritas 

em Santa Catarina.  

Devendo ser atualizado a cada dois anos, esse cadastro serve para selecionar os/as 

beneficiários/as do Programa Bolsa Família, mas também é utilizado para o Tarifa Social de 

Energia Elétrica; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Carteira do Idoso; 

Cisternas; ProJovem Adolescente; Isenção de Taxa para Concursos Públicos; Programa Passe-

Livre; Carta Social, etc. 

 Além do CadÚnico, através da plataforma governamental 

“portaldoempreendedor.gov.br", tem-se o registro de todos aqueles considerados 

Microempreendedor Individual (MEI). Desse modo, o governo conhece, exatamente, quem são 

essas pessoas e a renda que circulam. Desta forma, sabe-se que o limite de faturamento anual (de 

janeiro a dezembro) do MEI é de R$ 81 mil, o que dá um valor mensal de R$ 6.750,00. O governo, 

também, sabe quem são aqueles/as que possuem uma microempresa (faturamento anual entre R$ 

97.000,00 e R$ 360.000,00) e os donos de uma empresa de pequeno porte (faturamento superior 

aos R$ 360.000,00 e até R$ 4.800.000,00 milhões). Todas essas modalidades de negócios foram, 

duramente, atingidas pela pandemia, resultando em fechamentos e endividamentos para as 

famílias que dela tiravam seu sustento. 

 A determinação de alguns Estados de fechamento de muitas atividades e da orientação 

sanitária pelo isolamento social a partir do dia 16 de março de 2020, evidenciou que o local de 

moradia para muitos/as brasileiros/as cuja habitação é precária e minúscula para a quantidade de 

pessoas que nela convivem, apresenta-se como um complicador para algo que parecia tão simples. 

Essa mesma orientação se mostrou inoperante para um conjunto da população que se vê 

compelido ao trabalho pelo simples fato de que não tem como recusar ir à rua para isso.  

                                                
20 Dados baseados no levantamento disponível no site do Ministério da Cidadania referente ao mês de abril de 2020. Disponível 
em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/painel03.php# 
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Privação, exploração e pobreza constituem não apenas as pessoas atendidas pela política 

da assistência social, mas a maioria da população brasileira. Essa política, por exemplo, conta 

com cerca de 40 programas disponíveis, muitos completamente ignorados ou desconhecidos por 

quem deles poderia usufruir. 

É nesse contexto o qual apresentamos poucos, mas consideráveis elementos enredados 

pela pandemia, que se redesenham alguns aspectos da vida que estão diretamente vinculados à 

política de assistência social ou lhe são afetos como constituição de demandas 

interseccionalizadas. Esses elementos serão apresentados a partir da análise das respostas de 

assistentes sociais do SUAS em Santa Catarina a respeito dos desafios que a conjuntura da 

COVID-19 apresenta em seus cotidianos profissionais. 

 

6 CONHECER OS DESAFIOS PROFISSIONAIS 

 A proposta de conhecer sobre a resposta profissional nesse contexto, após 2 meses da 

determinação pelo distanciamento social decidida tanto pelo governo do Estado, como pelas 

prefeituras/municípios, se apresentava necessária e urgente.  A enquete sobre os desafios 

profissionais, por si só carregava expectativas em relação às respostas diante da surpresa e do 

ineditismo do contexto vivido. O grau de compromisso, de reflexão e de maturidade profissional 

na análise do que estava acontecendo e o que isso impelia, pôde ser observado nas respostas dadas.  

 O quadro de isolamento social imposto pela COVID-19, bem como outras consequências, 

geraram uma realidade que impacta, também, o trabalho profissional. Nesse sentido, para melhor 

entender este aspecto, julgou-se necessário a produção de arquivo no calor dos acontecimentos 

para que, quando analisado temporalmente, como passado, tenhamos registros que contenham 

sobre o ocorrido, essa história, suas condições reais e brutas, porque contadas ainda em curso. Ao 

mesmo tempo, os arquivos gerados por essa enquete podem servir para jogar luz sobre as respostas 

profissionais, produzindo uma interferência direta no presente. 

 Na construção dessa proposta, inicialmente pensamos que o/a profissional gravaria um 

vídeo, mas logo a realidade corrigiu a proposta, ampliando as possibilidades de resposta. Sabemos 

que o assédio moral que pesa sobre essa profissão é grande. Ironia do destino, “assédio moral” 

sobre uma profissão demandada por um forte “apelo moral”.  

 A atuação home office e, também, o trabalho remoto foram reveladores do aumento do 

assédio moral. Essas modalidades de trabalho, sans phrase (sem rodeio), com cobranças seguidas 

de cobranças - diante da ocorrência de uma situação inédita de "contágio", de “distanciamento 

social" - também impactou em maior carga horária de trabalho, além do uso de equipamentos 
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pessoais do/a trabalhador/a, como computadores e celulares, além da energia elétrica e internet, 

sem qualquer estrutura cedida ou ressarcimento dos empregadores. 

 Outra questão que aparece é o ressurgimento descarado do auxílio alimentação, em forma 

de cesta básica, utilizado como estratégia de campanha eleitoral - dando mostras da dissimulação, 

cinismo, abuso, irresponsabilidade, personalismo e vantagem a qualquer custo, que marca tantas 

vezes a história da elite brasileira. Há de se relembrar que 2020 é ano de eleições municipais e a 

distribuição a “toque de caixa” desse benefício teve tom providencial aos políticos interessados 

em concorrer aos mandatos de 2021.  

A pandemia fez, também, os/as profissionais “quebrarem o gelo” quanto ao uso de 

instrumentos de comunicação com os usuários, recursos antes temidos ou até mesmo rechaçados. 

Um exemplo é o uso do aplicativo WhatsApp Business 21 , que oferece a possibilidade de 

estabelecer contato de forma imediata e institucional com àqueles que demandam dos serviços. 

Desta forma, duas outras questões importantes comparecem. Elas dizem respeito ao 

usuário da política de assistência social: ele é o mesmo, tradicional, o pobre de tudo, o que já 

estava nos cadastros da política de assistência social e os que antes foram considerados inelegíveis 

devido a uma questão de renda.  

 

7 A ENQUETE 

O modo de investigação escolhido foi a enquete. Embora não se tenha utilizado do 

questionário como instrumento amplo de diálogo com os sujeitos da pesquisa, a escolha pela 

enquete se deu por entendermos seu lugar na pesquisa-ação. Vale dizer que o questionamento 

feito centrou em uma única questão. Partimos da seguinte problemática "Que desafios a 

conjuntura da COVID-19 apresenta ao seu cotidiano profissional?”. Como na enquete operária 

“trata-se de produzir certos esclarecimentos para incitar os respondentes a superarem as respostas 

estereotipadas e a desenvolverem suas faculdades de observação crítica” ., sendo que buscávamos 

aliar “como modo de investigação e como instrumento de trabalho político” (THIOLLENT, 1987, 

p.10)22..p. ?). 

                                                
21 O WhatsApp Business é um aplicativo gratuito para download e desenvolvido especialmente para os proprietários de 
pequenas empresas. O WhatsApp Business permite que você crie um perfil comercial para sua empresa no WhatsApp, além de 
tornar a interação com seus clientes mais eficiente para fazer sua empresa crescer ainda mais. Se você tiver números de telefone 
pessoal e comercial separados, você pode ter o WhatsApp Business e o WhatsApp Messenger instalados no mesmo aparelho, e 
registrar cada um deles com um número de telefone diferente. Disponível em: https://www.whatsapp.com/coronavirus/get-
started-business?lang=pt_br. Acesso em: 25 jun. 2020. 
22 Sobre a Enquete Operária indicamos o livro "Crítica Metodológica, Investigação Social, Enquete Operária"” de Michel 
Thiollent. A edição desse livro brevemente citada nesse texto é de 1987. Esse livro pode ser encontrado no seguinte endereço: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1895177/mod_resource/content/2/Guy%20Michelat.pdf 
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 Precisávamos de um mecanismo rápido, de fácil alcance, que suscitasse adesão, por isso, 

a formulação de uma única questão aberta e com forte sentido interpelativo se apresentou como 

favorável. 

 A enquete foi realizada no período de 15 a 31 de maio de 2020 - dois meses após a 

determinação pelo distanciamento social. A sua preparação contou com a definição da forma que 

seria realizada, com contato prévio com alguns profissionais que, prontamente, aceitaram 

participar dela e cujas respostas, também, serviram ao chamamento à participação veiculado na 

forma de um vídeo23 e do estabelecimento do recebimento das respostas por meio do WhatsApp 

Business do NEPPI, sendo que a divulgação se deu com um card que reunia as informações do 

propósito da enquete e as formas de participação (gravar um vídeo, áudio ou texto) que circularam 

por meio redes sociais.  

 A escolha por uma única pergunta apresentada de forma tão ampla foi proposital. Ela 

permitiria que não houvesse prévia definição dos principais problemas emergentes com a 

pandemia e com isso, o/a assistente social ao nomear o desafio revelaria, pelo observatório do 

cotidiano do trabalho, os problemas enfrentados. 

Ao escolher o termo “desafio" como central à essa pergunta aberta, também se atendia ao 

propósito de interpelar seus sujeitos a um horizonte que não o enredassem na asfixia do presente 

capitalista. Desafio é o substantivo do verbo desafiar. Mas o que é desafiar? 'Desafiar é um verbo 

por vezes utilizado no sentido de convidar ou de sugerir (exemplo: "desafiar alguém para um 

passeio"), mas genericamente com o significado de lançar uma provocação, provocar, espicaçar 

("desafiar para um duelo, para uma corrida"), ou, ainda, buscar, expor-se propositadamente a 

("desafiar o perigo"). Ora o verbo desafiar é formado de fiar (que significa, etimologicamente, ter 

confiança, acreditar), sendo o seu significado original "deixar de confiar" e, decorrente disso, 

"provocar para o combate", o que originou o referido significado genérico de provocar. Resta 

acrescentar que o verbo fiar provém do Latim fidere, verbo da família do substantivo fides - fé, 

em português, sendo este étimo latino visível, por exemplo, nas palavras fiel, fidedigno e 

fidelidade24 . Desafio vem do Latim disfidare, “renunciar à própria fé”, de “dis”, indicando 

afastamento, mais “fides”, “fé, confiança”. Na Idade Média seu sentido varia para “provocar, 

desafiar”. Sobre isso, trataremos mais adiante, depois de analisar as respostas encaminhadas. 

 Ao propor como pergunta aos/às assistentes sociais sobre os desafios, apresentamos uma 

questão que tem forte presença na produção bibliográfica profissional, está no campo da 

                                                
23 https://www.youtube.com/watch?v=u_mtKnWPebI. Acesso em: 12 jun. 2020. 
24Disponívelem:https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/idioma/desafiar-e-fe--candidato-e-acender--considerar-e-
siderado/2022. Acesso em: 12 jun. 2020. 
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formação, parte de uma retórica já assimilada pelo conjunto da categoria de assistentes sociais. 

Inclusive sobre isso seria benéfico investigar os usos desse termo “desafio" na produção 

profissional do Serviço Social. Nesses termos, é sempre a realidade que desafia. 

 Analisar o exercício profissional do/da assistente social na política de assistência social, 

em contexto de pandemia do novo coronavírus, primeiramente se apresentou como necessário que 

qualquer análise deveria levar em conta o elemento inesperado e desconhecido imposto pela 

pandemia. 

 A divulgação da enquete se deu por meio da lista das redes sociais do "Comitê SUAS/SC 

- COVID-19: em defesa da vida", que conta na sua composição o Conselho Regional de Serviço 

Social (CRESS) de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Municípios (FECAM), o 

Departamento de Serviço Social (DSS/UFSC), apenas destacando as redes utilizadas. Quer dizer, 

as redes sociais do Comitê e de cada parceiro listado anteriormente serviram para chegar ao 

destinatário da enquete, isto é,  aqueles/aquelas assistentes sociais que atuam na política de 

assistência social. 

 Foram 50 as respostas obtidas, ainda que isso possa parecer um universo pequeno diante 

do número de assistentes sociais inseridas/os nas variadas unidades da política de assistência 

social. Importante salientar que essa participação proporciona uma amostra inicial de como 

estes/as profissionais estão observando e lidando com a pandemia em seus locais de trabalho, o 

que permite inferir sobre a análise profissional, mesmo que não tenha sido massivo o número de 

respondentes. O quadro das respondentes é composto por 94% trabalhadores/as da rede pública, 

em sua grande maioria mulheres. Reafirmando a majoritária presença feminina na Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), quer seja na gestão ou na execução dos serviços.  

 Antes de apresentar sobre os resultados da enquete, nota-se com surpresa algumas 

ausências sobre o que foi apresentado: o medo compareceu em apenas uma resposta, em contraste 

por exemplo com a pesquisa intitulada "A pandemia de COVID-19 e os profissionais da 

Assistência Social, em que 90,66% alegaram ter medo do novo Coronavírus".  

 

 

 

8 RESULTADO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS À ENQUETE: “que desafios a 
conjuntura da COVID-19 apresenta ao seu cotidiano profissional?” 
 

 Primeiramente, ressalta-se a presença da mesma análise fornecida pelas profissionais 

quanto à ameaça que sofre a política de assistência social, o risco de sua completa 
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descaracterização como política de seguridade social. O que as profissionais apontam é a presença 

do conservadorismo que se mostra por práticas assistencialistas sob o véu da ajuda e da caridade. 

Essa prática comparece na “cesta básica” como carro chefe, o benefício eventual na forma de 

cesta básica ao invés da previsão em pecúnia. 

Observa-se ainda a continuidade do comportamento governamental que aposta na 

precarização e sucateamento da política de assistência social. Isso se demonstra nas insuficientes 

condições de trabalho a que são submetidos/as os/as profissionais que atendem a população da 

política de assistência social. A desproteção a que estão submetidos/as é reveladora do descaso 

destinado à população mais pobre que se socorre na política de assistência social. Assim como, 

tem-se o entendimento que a população que será mais penalizada será a pobre, contrariando a 

ideia que a pandemia é democrática nos efeitos que produz.  

 Dentro deste aspecto, destaca-se o esvaziamento das unidades através de férias e licenças 

compulsórias, mas também esvaziamento político do processo decisório, os quais os/as 

profissionais se viram alijados/as.  

 Dessa forma, três elementos comparecem com a mesma análise demonstrada pelos/as 

profissionais: o sucateamento da política de assistência social com pouco investimento público e 

precárias condições de trabalho, a complexificação das demandas sociais.  

 

1. O desmonte da política de assistência social é agravado pelo contexto da pandemia, pois 
que naturalizou como resolutiva e imperativo as práticas que, historicamente, couberam 
ao assistencialismo. Como exemplo disto, tem-se a distribuição de cestas básicas com fins 
eleitoreiros. Ou, ainda, o primeiro damismo e o estímulo ao voluntariado 
institucionalizado, por exemplo, o "Somar Floripa”25. As características fundamentais 
apresentadas desse processo foi a forma organizacional de desmonte dos serviços e 
benefícios, ausência de processo decisório democrático em que a decisão da gestão sequer 
passa pela discussão com a equipe técnica o que impacta de forma decisiva tanto no 
atendimento realizado, como na organização dos processos trabalho. Uma das formas do 
desmantelo da polícia de assistência social se mostra nas injunções governamentais que 
descaracterizam o trabalho profissional induzindo à práticas higienistas e psicologizantes 
próximas à caridade. O sucateamento se evidencia de forma privilegiada na escassez dos 
recursos públicos e na ausência de controle social (desconhece-se sobre a aplicação dos 
recursos e não se tem espaço decisório de sua destinação). Desinteresse e insuficiência 
governamental reforçam a instrução federal que aos pobres de tudo resta o risco do 
contágio e a submissão ao trabalho. Quanto aos profissionais, o governo repassa uma 
cobrança como forma de manter uma aparência de que algo está sendo feito. A opressão 
se intensifica no apelo a dar conta da demanda que se amplia, desconsiderando a redução 
na carga horária de atendimento e as condições institucionais para isso, o que importa é 
atingir a meta de atendimentos ao dia. A forma como se propaga o assédio - a violência 
institucional - sobre as/os assistentes sociais é eficiente e eficaz, pois que se opera no 
interior da modulação da própria política de assistência social. Dessa forma, além da 

                                                
25 http://somarfloripa.com/quem-somos/ 
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perseguição àqueles que resistem ao assistencialismo, a pressão se impõe pela 
descaracterização do trabalho profissional; 

 

2. O trabalho profissional se vê sobremodo constrangido pela organização, ou melhor seria 
dizer desorganização, da política de assistência social, pois que submetido à condições 
insuficientes de trabalho que se evidenciam não só na baixa ou nula disponibilidade de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), mas ainda na redução das equipes que já eram 
pequenas e se vêem menores devido a designação de férias compulsórias, afastamentos 
devido a licenças ou adoecimento, redundando em sobrecarga de trabalho aos que ficam 
e sofrimento aos que são afastados, como se eles/elas fossem os/as responsáveis por essa 
situação. O resultado da intensa desvalorização da política de assistência social em muito 
impacta o profissional gerando nele a sensação de desamparo, desmotivação, 
enfraquecimento, ansiedade, stress, impotência, medo. É nesse misto de instabilidade, 
insegurança e impotência que o/a profissional é obrigado/a trabalhar. Aliado à equipes 
diminutas e desvalorizadas com precarização dos locais de trabalho, tem-se a ampliação 
exponencial da demanda. O atendimento à demanda provocada pelo auxílio emergencial 
e a sobrecarga dada pelo benefício eventual - que com o assistencialismo ganhou a forma 
da cesta básica, ao invés do benefício pecuniário previsto pela PNAS - dificultam o 
acompanhamento de outras frentes de trabalho, como por exemplo o de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), com interrupções de ações 
igualmente relevantes, prejudicando ainda mais o acompanhamento profissional à muitas 
famílias. Se a demanda pela política de assistência social sempre foi expressiva - um 
indicador a ser considerado é o número de pessoas que constam no CadÚnico - a despeito 
da sua seletividade, muitos que sobreviviam do emprego formal, com o desemprego e a 
redução salarial, tiveram que se socorrer na política de assistência social. Os que 
arranjavam sua sobrevivência mediante o trabalho informal engrossam o público 
demandatário dos recursos da assistência, somam-se a estes os considerados micro-
empreendedores que vêem seus negócios arruinarem. Quando as formas de trabalho se 
esgotam como meio de sobrevida, aumenta “espontaneamente” a demanda. E foi isso que 
se deu, desde aqueles/as que precisavam se inscrever para receber o auxílio emergencial, 
mas que não tinham como, os que procuravam por outra política, por exemplo a política 
de previdência social, mas que também tem o acesso à tecnologia como porta de entrada, 
todos terminaram por apresentar-se ao/à assistente social como profissional de referência. 
Certamente, esse reconhecimento sobre o/a profissional que tem conhecimento para 
“ajudá-lo” ao encontro do caminho aos direitos sociais é elemento positivo a ser 
considerado. Os não acesso à tecnologia é mais uma das características do demandatário 
da política de assistência social. A reconfiguração das modalidade de trabalho dadas pelo 
trabalho remoto, também, se apresentou aos/às assistentes sociais que trabalham na 
política de assistência social, mesmo que impelidos ao trabalho presencial. Mesmo sem 
condições favoráveis por muitos/as profissionais (financeiro, materiais, conhecimento), o 
uso de dispositivos tecnológicos para realização de reuniões não presenciais, para atender 
as demandas por trabalho remoto não durou muito, pois que pairava a desconfiança pelas 
chefias quanto a realização do trabalho por essa modalidade, além disso o trabalho 
ininterrupto induzido pelo home office agravou o aumento da cobrança institucional dada 
pelo aparente estado de prontidão constante. Importante lembrar, também, que o uso dessa 
modalidade de trabalho, também, impactou no atendimento às famílias, pois estas não 
possuem as condições para tal atendimento. Por outro lado, como atender a população 
presencialmente, como ir à campo, como fazer a “busca ativa" sem que isso agrave o risco 
de contágio da COVID-19. A pandemia, também, apresenta um impeditivo para realização 
de dinâmicas do trabalho profissional, imprescindíveis, como o estabelecimento e 
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fortalecimento de vínculos com os atendidos, a realização do trabalho em grupo que 
possibilita o reconhecimento do caráter coletivo na construção de saídas organizativas; 
 

3. Os demandatários da política de assistência social, sobre isso duas questões importantes 
comparecem. Elas dizem respeito ao/a usuário/a da política de assistência social: ele/a é o 
mesmo/a, tradicional, o/a pobre de tudo, o/a que já estava nos cadastros da política de 
assistência social e os/as que antes foram considerados/as inelegíveis pela política por uma 
questão de renda. Uma população, sistematicamente, alvejada pela ausência da política 
social reconhecida como direito social, portanto, dever do Estado em prover as suas 
garantias de realização como tal. A população usuária da política de assistência social 
existe, tem estatística, mas comumente é chamada de “invisível”, um eufemismo que 
escancara a transferência para o pobre da sua condição. Os/as demandatários/as da política 
de assistência social não são invisíveis são os/as ignorados/as constantemente pelas 
políticas governamentais. Caracteriza-se por ser uma população super explorada, cuja 
condição também é atravessada por inúmeras outras violências como, por exemplo, a 
violência doméstica - que teve um crescimento exponencial durante a pandemia- ,  o 
trabalho infantil e o análogo à escravidão, os sem-teto, sem-terra, os que vivem na rua, 
mas também os alijados da condição de acessar os veículos para inscrição aos recursos 
públicos na forma de direitos. Ao ter que comprovar a sua “incapacidade" reiteram o lugar 
que reforça estigmas, preconceitos, marginalização. A realidade a que são submetidos/as 
apresenta uma questão que se evidencia na pesquisa, qual seja, como desnaturalizar a 
violência em um cenário que a reforça, corrobora e reproduz. 

 

CONCLUSÃO 

Morte em série é o nome do cenário de terror. A pandemia jogou luz sobre a flagrante 

ausência de prioridade devida à política de assistência social e, dessa forma, o descompromisso 

governamental espelhado no atraso na formulação dos planos de contingência, dentre tantos 

outros exemplos, bem como em sua miopia ao não encarar que essa realidade de acelerado 

empobrecimento da população é mais que uma tendência. 

 Ao ser perguntado sobre os desafios profissionais, as respostas fornecidas pelos/as 

profissionais nos provocaram a entender sobre o termo “desafio”. Retomemos, etimologicamente 

desafiar vem de “fides”(fé) como fiar e "des" que assume uma conotação negativa - por exemplo, 

fazer-desfazer. Afidare é deixar na boa fé de alguém como, por exemplo, afidare seu filho na 

responsabilidade de outro, no sentido de confiar. A partir de afidare tem-se desafiar, o que nesse 

sentido seria não ter muita fé em alguém, quer dizer, desafiar é não ter fé que a pessoa vai 

conseguir tal propósito, ou o que o desafio está lhe propondo. O ponto de partida do desafio é que 

não se acredita que se vai conseguir. Nesse sentido, alcançar o proposto pelo desafio é sempre 

uma surpresa porque há a suspensão da ideia daquele que retirou a sua fé que iria se conseguir. 

No desafio, sair-se bem é sempre inesperado. 

 Certamente, sabemos que a etimologia é algo que, muitas vezes, diferencia-se do 

significado que as palavras ganham historicamente. De modo que, raramente, ainda se vê a 
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associação entre fé e desafio, no seu sentido negativo. Embora, ainda prevaleça o seu significado 

como "ato de incitar alguém para que faça algo, geralmente além de suas possibilidades”. 

 No entanto, na literatura profissional, mas não só, o termo "desafio" ganha uma conotação 

positiva, sobressaindo o significado atribuído como se fora algo estimulante. Isto, provavelmente, 

devido a competição ser algo valorado nas relações sociais postas pela sociabilidade capitalista. 

Então quando perguntamos, a pergunta estava encharcada pelo seu sentido dado pelo jargão 

profissional de se sentir incitado a agir. Mas a realidade é sempre a prova dos nove, o que 

escutamos chama a atenção de seu significado limite. Pelo que lemos, o maior desafio profissional 

é não sucumbir26! Há a análise da complexidade e constrangimento e, porque não dizer, do limite 

no seu sentido mais radical, da política de assistência social na forma como ela se encontra 

efetivamente. 

 Nesse sentido, reafirmar a política de assistência social como direito só é possível pela 

elaboração da memória dessa política, cuja história de luta que marca o nascimento do SUAS, 

orienta novos processos organizativos e de engajamento, de modo a desidentificar a ainda presente 

relação entre assistencialismo e direito social. O que evidencia a necessidade apontada pelos/as 

profissionais de mobilizar estratégias de trabalho de alcance da população, de modo que a 

comunicação com os demandantes da política seja eivada de informação que fortaleça a sua 

relação daquilo como direito. De modo a explicitar que se ele (demandante) não recebeu 

determinado benefício, não se deve ao seu não enquadramento nos chamados critérios, mas sim 

ao baixíssimo investimento de recurso público para isso. A articulação política do trabalho 

mediado pela necessidade concreta se apresenta como ponto de partida. 

 Ao reconhecer os limites reais da política de assistência social constituídos pela política 

governamental e seus interesses que coadunam com a manutenção da desordem social, construir 

alianças profissionais, mas fundamentalmente com a população trabalhadora apresenta-se como 

horizonte necessário e possível. Sobre isso vale dizer que as respostas demonstram algo 

fundamental que é a não ocorrência de um lugar de heroicização profissional. 

Há muito a socialização fundada por meio de preceitos neoliberais impulsiona a 

culpabilização individual,  não ousando sugerir que a conformação capitalista na qual a sociedade 

está estruturada seja um problema (HARVEY, 202027 ). Entretanto, neste momento, está se 

tornando difícil sustentar que não há algo errado com às políticas sociais e econômicas adotadas 

para o enfrentamento dessa pandemia. 

                                                
26 Sucumbir significa: cair sob o peso ou a força de; dobrar-se, vergar; perder o ânimo; abater-se; não resistir, ser vencido; ceder, 
entregar-se; morrer, perecer; ser suprimido ou abolido; cessar de existir. 
27 HARVEY, David. Política anticapitalista em tempos de COVID-19. In: DAVIS, Mike. Coronavírus e a luta de classes. 
Brasil: Terra Sem Amos, 2020. p. 13-23. 
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É certo que a crise que passa a política de assistência social é anterior à crise sanitária da 

COVID-19. O que as respostas profissionais nos dizem é que há um processo que foi intensificado 

de notório sucateamento no interior da própria política produtor de barragens no acesso da 

população, que fragiliza as equipes de trabalho, que se pauta pela falta de investimento 

(financeiros, materiais, organizacionais), pela desarticulação da rede entre as políticas públicas, 

fatores que resultam na baixa qualidade e precariedade do  atendimento visto na sua integralidade, 

que no caso seria a consecução da demanda apresentada.  

 Ao reconhecer esse lugar subalterno e subalternizante (tanto de seus demandatários, como 

dos profissionais que nela atuam) da forma como está organizada a política de assistência social, 

não romantiza-la torna-se passo decisivo para identificar os reais aliados na sua construção como 

direito social. 

 As escolhas e as possíveis ações profissionais, diante das inúmeras questões vividas no 

contexto da pandemia, se revelaram como os campos menos adensado pelas respostas fornecidas 

pela enquete. Esse aspecto mereceria melhor análise. No entanto,  apesar de boa parte das 

respostas não se deter na projeção de um horizonte profissional ou mesmo de possíveis estratégias 

de ação da categoria em meio a crise sanitária, o conteúdo que está expresso na fala de assistentes 

sociais demonstra saberes que traduzem essa profissão quando  denunciam a condição intolerável 

em que tanto ela como a maioria da população brasileira, negros/as e pobres da classe 

trabalhadora, estão submetidas. (Segue anexo a "nuvem de palavras" resultante das respostas 

obtidas pela enquete). 

Isso seria muito curioso para um investigador estrangeiro: essa relação tão íntima entre 

uma profissão e os que ela “atende”. No caso do Serviço Social, nós sabemos que essa relação é 

resultado do compromisso político, da formação crítica, da escolha ética realizada. O propósito 

desta enquete foi a formulação de um “saber desasujeitado”, que está ali, quase inaudito na voz 

sufocada pelo escombro que o capitalismo insiste em nos aterrar. Vamos nos ouvir, 

autoconhecendo, lembrar que o passado tem muito a ensinar, lembrar que o presente convida a 

reinventar, sabendo que só vamos ter forças para caminhar se formos capazes de projetar outra 

sociedade. 

 Nesse sentido, parece-nos paradoxalmente que o desafio é não se desafiar por essa 

realidade, pois os riscos de se ver sucumbido por ela são incomensuráveis. É na crítica a ela, que 

se encontra o germe da imaginação necessária para a sua superação, para isso projetar processos 

organizativos se apresenta como caminho diante de uma realidade que, ao nos desafiar, nos 

mortifica. 
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Como afirma Ailton Krenak em seu livro “O amanhã não está a venda”28, é necessário que 

não sejamos pregadores/as do apocalipse, pois que disso já se ocupa os que ganham com essa 

realidade. É fundamental a necessidade de recuperar nossa capacidade de sonhar, de projetar o 

que queremos como nossa ação, de construir relações de companheirismo entre nós e, 

principalmente, com os/as cidadãos e cidadãs demandatários/as da assistência social. Nesse 

sentido, em vez de se perguntar sobre os desafios, se perguntar para onde ir, qual direção escolher 

e como vamos abrir esse caminho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 KRENAK, Ailton. O amanhã não está a venda. São Paulo: Companhia da Letras, 2020. 
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ANEXOS 

NUVENS DE PALAVRAS 

SENTIMENTOS PESSOAIS 

 
Fonte: Planilha de Análise Enquete NEPPI, 2020 
 

A REALIDADE 

 
Fonte: Planilha de Análise Enquete NEPPI, 2020 
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O ARCABOUÇO DO SUAS 

 
Fonte: Planilha de Análise Enquete NEPPI, 2020 
 

A PROFISSÃO SERVIÇO SOCIAL 

 
Fonte: Planilha de Análise Enquete NEPPI, 2020 
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AÇÃO PROFISSIONAL 

 
Fonte: Planilha de Análise Enquete NEPPI, 2020 

DESAFIOS 

 
 
 

Fonte: Planilha de Análise Enquete NEPPI, 2020 
 


