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Todas as gerações de assistentes sociais que construíram o 
espaço profissional na Previdência Pública serraram fileiras 
contra as tentativas de alguns governos de sua liquidação 
e lutaram com o movimento dos trabalhadores na defesa 
dos direitos da previdência e sua viabilização pelo Estado.

À memória do Ailton Marques pela sua profunda humani-
dade, companheirismo e coerência revolucionária.

Ailton, sempre presente!
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Prefácio

Introito: Dedico este Prefácio ao assistente social Ailton Marques 
de Vasconcelos, formado em Serviço Social, mestre e doutorando 
em Educação pela PUC-SP.  Profissional e militante aguerrido des-
de o movimento estudantil e nas lutas sindicais dos trabalhadores 
previdenciários, é um dos imprescindíveis como nos diria o poeta 
Bertolt Brecht, daqueles em que a teoria não se separa da práxis, um 
combatente revolucionário. Ailton é ainda um dos autores desta Co-
letânea e que veio a falecer precocemente, aos 42 anos, vítima de um 
infarto agudo do miocárdio, durante um encontro de previdenciários 
organizado pelo SINSPREV (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde 
e Previdência no Estado de São Paulo), no dia 22 de novembro de 
2019. Ailton era incansável, e tombou na luta! Recebeu in memoriam 
seu doutorado em 23 de setembro de 2020 em uma justa e comovente 
homenagem. E em nome dele presto minha homenagem a tod@s que 
colaboraram com esta linda e importante Coletânea, e que lutam em 
defesa da Previdência Social Pública e dos trabalhadores em suas lutas.

Ailton Presente, ontem, hoje e sempre!

A obra Seguridade social, previdência e serviço social: desafios do 
tempo presente, que ora temos em mãos, organizada por Ana Maria 
Baima Cartaxo e Maria do Socorro Reis Cabral que são professoras, 
pesquisadoras, assistentes sociais aposentadas do INSS e militantes 
combativas, se traduz em uma coletânea que nos brinda com um 
debate profícuo, instigante, reflexivo e atual que, sem dúvida, se 
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expressa em um instrumento auxiliar para enfrentar a destruição dos 
direitos trabalhistas e sociais, entre eles os previdenciários, que vem 
ocorrendo no país a partir da implantação da programática neoliberal 
nos anos 1990.

Cabe ressaltar que as duas organizadoras da coletânea, Ana 
Cartaxo e Socorro Cabral, são militantes históricas das lutas do INSS 
em defesa da Previdência Social, que entre outras companheiras assis-
tentes sociais combativas e valorosas, fizeram parte da construção da 
Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social no INSS, que se mate-
rializou na referência profissional de ruptura com o conservadorismo 
em consonância com o Projeto Ético-Político Profissional do Serviço 
Social Brasileiro, construído e conquistado coletivamente pelas(os) 
profissionais a partir das entidades da categoria.

A presente coletânea se compõe de capítulos igualmente escritos 
por assistentes sociais do INSS, professoras, pesquisadoras(es), advo-
gado e militantes que ao longo de suas trajetórias profissionais e de 
práxis política vêm atuando na perspetiva dos interesses imediatos 
e históricos da classe trabalhadora. A luta pela previdência social, 
assim como a defesa dos trabalhadores em serviço público, que vêm 
sofrendo os processos de precarização das relações de trabalho e ata-
ques ao projeto profissional, tem se mantido por meio da resistência 
coletiva e organizada da categoria profissional de assistentes sociais, 
articulada à luta de trabalhadores(as) em serviço público e da classe 
trabalhadora combativa e classista deste pais.

De saída, portanto, temos a totalidade dos(as) autores(as) desta 
coletânea, lutadoras(es) comprometidos, cujos textos, com análise 
crítica, solidez teórica e práxis político-organizativa, certamente já se 
constituem em aliados para novas pesquisas e em continuidade de 
nosso trabalho profissional, na docência e na práxis militante.

Uma coletânea desta envergadura nos ajuda a compreender a 
particularidade da Previdência Social nos marcos da Seguridade So-
cial que engloba a Saúde, a Previdência e a Assistência Social, áreas 
de grande inserção de profissionais assistentes sociais na esfera do 
Estado, nos âmbitos federal, estadual e municipal. De outro lado, esta 
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obra é publicada em um dos momentos da história de nosso país de 
maior ataque do capital à classe trabalhadora. Em 2016, o país viveu 
um golpe de direita com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, 
sem crime de responsabilidade, apesar de estar aplicando ajustes 
fiscais e contrarreformas. A direita se empenhou com todas as suas 
forças para dar um golpe institucional, apoiada pelo capital interna-
cional imperialista, no sentido de que houvesse maior celeridade na 
aprovação dos projetos de destruição de direitos. Esta tática utilizada 
pela direita se deu mediante o desgaste da presidente junto à popu-
lação, em seu segundo mandato, exatamente por estar avançando 
com medidas de maior favorecimento ao capital em detrimento dos 
direitos dos trabalhadores.

De 2016 a 2018, o governo golpista de Michel Temer aprova a 
contrarreforma trabalhista e a lei da terceirização indeterminada, que 
se expande para a esfera pública e privada, bem como prepara mais 
uma contrarreforma da previdência social que será aprovada em 2019. 
Em 2018, assume o governo federal o protofascista eleito, capitão re-
formado Jair Bolsonaro, de extrema-direita, ultraneoliberal, que vem 
aprovando no Congresso Nacional, o mais reacionário da história do 
país desde a ditadura civil-militar, contrarreformas, ajustes fiscais, 
privatizações desenfreadas e medidas provisórias de destruição de 
políticas e direitos sociais e trabalhistas.

Importante relembrar que a crise estrutural do capital se inicia 
em meados dos anos 1970 e que para responder à sua própria crise, 
de queda tendencial da taxa de lucro e de hiperinflação, o capital 
estabelece novas estratégias para recuperar sua economia com maior 
superexploração do trabalho na produção de valor e mais-valor pelo 
processo de acumulação flexível, ampliando o desemprego estrutural e 
quebrando relações de trabalho, com trabalho precarizado, informal, 
temporário, por tempo, por projeto, por pessoa jurídica, com tercei-
rizações e trabalho intermitente. Na esfera do Estado, se estabelecem 
as medidas de ajustes fiscais, contrarreformas, privatizações, e entre 
elas a da previdência social, que é amplamente explicitada, analisada 
e debatida nesta coletânea.
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Na América Latina, é a partir de 1989 com o Consenso de Washin-
gton, sob a coordenação do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bird), Banco Mundial e do 
governo norte-americano, que se implanta a programática neoliberal 
no continente, que prevê três fases sequenciais: a) fase de estabilização 
macroeconômica de prioridade para o superávit fiscal primário, revisão 
das relações fiscais intergovernamentais e reestruturação do sistema 
de previdência pública; b) fase de reformas estruturais de liberaliza-
ção financeira e comercial, desregulação dos mercados, privatização 
das empresas estatais, reformas no Estado (reforma do Estado, do 
ensino, sindical, trabalhista, previdenciária); c) fase de retomada do 
investimento e do crescimento econômico (ABRAMIDES, 2019).

Nesta direção, iniciam-se as privatizações, contrarreformas do 
Estado, trabalhista, sindical, previdenciária, administrativa, do ensino 
superior, com ajustes fiscais prevalecendo o “Estado máximo para o 
capital e mínimo para a classe trabalhadora”. Mal a Constituição é apro-
vada em 1988, a seguir, em 1989, inicia-se seu desmonte com medidas 
destrutivas ao trabalho e às conquistas históricas dos trabalhadores 
pela financeirização e mercantilização do sistema de proteção social. 
O neoliberalismo se instaura no governo Collor de Mello, se expande 
e se estrutura nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, tem 
sua continuidade nos governos intitulados social-desenvolvimentistas 
de Lula e Dilma, e se aprofunda no governo golpista de Temer e no 
desgoverno de extrema-direita de Bolsonaro.

Os sucessivos governos, desde os anos 1990, atribuem um falso 
rombo advindo da previdência social, que se constitui em um ver-
dadeiro mito, o de que o sistema da Previdência Social no Brasil é 
deficitário. O sistema da Previdência Social, pelo contrário, não tem 
déficit orçamentário, pois apresenta um montante significativo de 
recursos financeiros. O dinheiro é mensalmente recolhido na folha de 
pagamento dos trabalhadores assalariados e não permanece no caixa 
da Previdência Social; é repassado para um caixa comum do Tesouro 
Nacional, sendo utilizado para sustentabilidade de parte do investi-
mento previsto nos acordos multilaterais, sobretudo os referentes aos 
serviços da dívida. A lógica imposta é a do deslocamento do fundo 
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público, que deveria se voltar às políticas públicas para o pagamento 
da dívida pública a serviço do capital.

É aos marcos dessa conjuntura destrutiva de quebra de direitos 
que esta coletânea se dedica para alavancar denúncias, elucidar mitos, 
apresentar resistências para a luta coletiva. Composta de uma Apresen-
tação, uma Introdução e oito capítulos, podemos nos deter por estudos 
analíticos que partem: da totalidade no âmbito da produção e da re-
produção da vida social; da dimensão histórica da sociedade; da crise 
estrutural do capital e do capitalismo; dos ajustes e contrarreformas 
em função da financeirização e internacionalização da economia que 
opera no capitalismo imperialista contemporâneo; da expropriação da 
seguridade social brasileira; dos aspectos determinantes da destruição 
da Previdência Social Pública; da quebra do regime jurídico único e 
dos efeitos deletérios dos direitos previdenciários e dos trabalhado-
res; do debate da previdência pública transformada em mercado de 
capitais; da questão do crédito consignado aos aposentados como um 
instrumento de valorização do capital e espoliação dos trabalhadores; 
da análise da frágil articulação entre as políticas de assistência social 
e previdência social e da fragmentação do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC); do resultado de uma pesquisa com narrativas de 
sofrimento a partir das relações de trabalho e saúde dos assistentes 
sociais da previdência social. Em todo esse percurso, apresenta ainda 
uma importante reconstrução histórica do Serviço Social no INSS, 
desde sua origem até os dias atuais, na recuperação das lutas de re-
sistência e da organização da categoria de assistentes sociais na defesa 
dos direitos previdenciários, na manutenção e ampliação deste espaço 
sócio-ocupacional, na luta conjunta dos trabalhadores previdenciários 
e da classe trabalhadora como um todo. A ação profissional e práxis 
política coletiva e organizativa dessas(es) aguerridas(os) assistentes 
sociais são um legado para os trabalhadores que aí estão e que virão 
a fazer história combativa e classista.

A consigna socialismo ou barbárie, como nos dizia Rosa Luxem-
burgo, está presente em nossa realidade sócio-histórica mundial, em 
que a barbárie do capital está instalada. O antagonismo entre forças 
produtivas e relações sociais de produção está posto, como nos dizia 
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Marx em O capital, e neste momento de decomposição do capitalismo, 
apesar de sua hegemonia internacional de exploração, dominação e 
opressão, que lhe são constitutivas, pode haver uma possibilidade 
histórica de um tempo de revolução social, para tanto, são necessárias 
condições objetivas e subjetivas. As condições objetivas estão postas: 
fome, miséria, superexploração do trabalho, destruição de direitos e 
da natureza, ampliação da miséria absoluta, superpopulação relativa 
que se amplia. Mas as subjetivas estão por ser construídas: unidade 
classista de luta, partidos e programas revolucionários, que possibilitem 
organizar a classe trabalhadora em suas lutas concretas e avançar a 
consciência de classe na práxis política. Sabemos que a política refor-
mista, de conciliação de classes, colocou parte da classe trabalhadora 
em apassivamento, e o avanço da ofensiva do capital tem levado a 
uma política defensiva. Mas há possibilidade de retomada classista 
das lutas, e a esquerda tem um papel central nesta direção, para que 
não prevaleça a barbárie. Continuemos na perspectiva das lutas ime-
diatas articuladas às lutas históricas, anti-imperialistas, anticapitalistas, 
de uma sociabilidade emancipatória, comum a todos os indivíduos 
sociais, a sociedade que Marx denominou comunista, uma sociedade 
a ser construída, no fim do trabalho explorado, alienado, no fim das 
classes sociais, da propriedade privada dos meios de produção, no fim 
do Estado, e na auto-organização e produção dos indivíduos livremente 
associados no projeto de uma sociabilidade de emancipação humana.

Maria Beatriz Costa Abramides
Professora Doutora do Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Serviço Social da PUC-SP. Coordenadora do NEAM (Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas em Aprofundamentos Marxistas)

Referência

ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa. O Projeto Ético-Político do Serviço Social Brasi-
leiro: Ruptura com o Conservadorismo. São Paulo, Cortez Editora, 2019.
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Apresentação

Esta coletânea é fruto de um esforço coletivo para compreender a 
Seguridade Social brasileira, particularmente a política de Previdência 
Social no contexto de crise estrutural do sistema capitalista mundial, 
cujas estratégias de restauração implicam, entre outras, a financeiri-
zação e a mercantilização do sistema de proteção social, com forte 
disputa do fundo público pelos capitais. Esse quadro foi agravado na 
conjuntura brasileira de 2016-2020, com a instauração de governos ul-
traliberais, que estão promovendo a expropriação dos direitos relativos 
ao trabalho e à Seguridade Social brasileira, no cômputo dos ajustes 
fiscais e das contrarreformas, com consequências que se acentuam a 
partir de março de 2020, com a pandemia ocasionada pela covid-19.

Esta obra se inscreve como um instrumento de reflexão para o 
aprofundamento de análises e elaboração de estratégias políticas, de 
registro e alimentação do movimento dos assistentes sociais e dos 
trabalhadores organizados, que combatem em defesa da Seguridade 
e da Previdência Social. De forma especial, assinalamos os assistentes 
sociais que bravamente lutam pela garantia do espaço sócio-ocupa-
cional no interior da Previdência, ao revelar-se como uma categoria 
guerreira de resistência no enfrentamento aos ataques e ao aprofun-
damento da desconstrução da proteção social brasileira e da profissão 
no âmbito desse espaço.

Os capítulos que se seguem, embora independentes, foram orde-
nados, dentro do possível, do geral para o específico, ou seja, de uma 
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explanação teórica à especificidade do trabalho profissional da/do 
assistente social no interior da política previdenciária e em sua inter-
locução com a política de assistência. As consequências são expostas 
pelas pesquisas apresentadas, assim como pela realidade dos dados 
estatísticos que comprovam a barbárie em que se encontra a população 
brasileira que depende do trabalho e do sistema de proteção social.

Os dois primeiros capítulos têm como referência a totalidade 
analítica da crise estrutural do sistema capitalista internacional, que 
impõe aos países periféricos, particularmente o Brasil, ajustes e con-
trarreformas estruturais para pagamento de suas dívidas e em razão 
da dominância do capital financeiro.

Capítulo 1
A Expropriação da Seguridade Social Brasileira

A professora aborda essa temática considerando o parâmetro 
constitucional de 1988 como marco histórico de afirmação dos direitos 
sociais no país. Evidencia a conjuntura da retomada das lutas sociais, 
no período de redemocratização nacional, e a desconstrução desses 
direitos sociais no quadro de crise estrutural, com acentuada disputa 
sobre o fundo público pelos capitais, ao converter serviços e benefícios 
da seguridade em mercadorias, em detrimento da cobertura protetiva 
à população que dela depende.

Capítulo 2
A Crise Contemporânea Brasileira e a Contrarreforma  

Previdenciária: a Destruição da Previdência Social Pública

As autoras analisam as contrarreformas previdenciárias no país, 
especificamente no período de 2016 a 2020, de aprofundamento da 
crise econômica, política e social brasileira, agravada pela covid-19. 
Tem como centralidade a crise estrutural capitalista mencionada e 
a demolição do trabalho. Evidenciam o movimento dos capitais em 
busca de sua valorização como razão primeira dessas contrarreformas. 
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E concluem que elas ceifam os direitos, conforme era a intenção da 
PEC no 287/2017 e do seu substituto proposto pelo Congresso Na-
cional, que são aprofundados com a EC no 103/2019. E, assim, se 
efetiva uma verdadeira desconstrução desses direitos previdenciários 
historicamente conquistados pela classe trabalhadora.

Capítulo 3
O Regime Próprio dos Servidores Públicos em  

Tempos de Desmonte dos Direitos Previdenciários

O autor analisa a proposta de contrarreforma da previdência 
dos servidores públicos ao descortinar as contradições contidas 
nas premissas justificadoras do discurso ideológico do governo, ao 
identificar a natureza da aposentadoria entre a administrativa e a 
previdenciária, e estabelecer as diferenças e aproximações já existentes 
entre esse Regime e o Regime Geral da Previdência Social. Conclui 
demonstrando a verdadeira razão e as possíveis consequências das 
alterações propostas para o Regime próprio dos servidores públicos.

Capítulo 4
“Previdência Privada”: Produto e  

Instrumento da Acumulação de Capitais

A autora discute a impropriedade do termo previdência privada 
por se tratar de transformação da previdência no mercado de capitais. 
Com fundamentação na teoria social de Marx acerca do capital por-
tador de juros e do capital fictício, centraliza sua análise nos marcos 
da ditadura militar brasileira de 1964, no contexto da limitação das 
lutas sociais e pós-milagre brasileiro, na introdução da fase dos mo-
nopólios no país com o aporte dos Estados Unidos. Discorre acerca 
da estruturação desse mercado com o aparato de medidas jurídico-
-políticas e de recursos indispensáveis a sua operacionalização; sobre 
o aprofundamento e o desenvolvimento desse mercado nos governos 
de Fernando Collor de Mello a Dilma Rousseff, concluindo pela lu-
cratividade desse mercado na atualidade.
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Capítulo 5
Crédito Consignado para Aposentados: Materialização do Vínculo 

entre Contrarreforma da Previdência e Expropriação Financeira

A autora aborda a questão do crédito consignado a aposentados 
como um instrumento a serviço da valorização do capital, incidin-
do sobre o valor das aposentadorias, como uma forma perversa de 
apropriação pelo capital financeiro, que corrói os já defasados valores 
em função da forma de cálculo adotada na definição da remuneração 
desse benefício, o que precariza, ainda mais, as condições de vida 
desses trabalhadores aposentados.

Capítulo 6
A Fragmentação do Benefício de Prestação Continuada (BPC):  

entre a Assistência Social e a Previdência Social

As autoras trazem ao debate a precária interlocução entre as Po-
líticas de Assistência Social e da Previdência Social, e seus impactos 
na operacionalização, na concessão e na manutenção do Benefício 
de Prestação Continuada. A linha de análise desenvolvida identifica, 
no caminho brasileiro recente, as alterações nas políticas sociais da 
Seguridade Social, a influência das recomendações do Banco Mun-
dial, com claras restrições na normatização do Benefício de Prestação 
Continuada, recaindo sobre a população mais empobrecida o ônus 
da crise econômica.

Capítulo 7
Serviço Social no INSS: Trajetória de Lutas e Desafios

Os autores reconstroem a trajetória histórica do Serviço Social des-
de a sua gênese, na década de 1940 (Portaria 52, Conselho Nacional do 
Trabalho de 06.10.1944) evidenciando o protagonismo profissional na 
defesa dos direitos previdenciários e na manutenção e ampliação desse 
importante espaço sócio-ocupacional. Apreendem o contexto a partir 
da crise capitalista mundial e da atualidade brasileira, aprofundada 
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pelo golpe parlamentar jurídico e midiático, com o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff. Explanam a aplicação das medidas ultra-
liberais, com a destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários, 
ressaltando os seus efeitos sobre o Serviço Social nesse espaço. Eluci-
dam o processo de resistência e luta desenvolvido pelas/os assistentes 
sociais, em articulação com o movimento geral dos trabalhadores, das 
entidades da categoria e dos servidores da Previdência.

Capítulo 8
Narrativas de Sofrimento com Resultados Estatísticos 

Negativos: Relações de Trabalho e Saúde de Assistentes 
Sociais Atuantes na Previdência Social no Brasil

O capítulo, que constitui parte da pesquisa intitulada “Processo de 
Trabalho e Saúde dos e das Assistentes Sociais que atuam nos Serviços 
de Seguridade Social no Brasil”, discute o trabalho profissional de As-
sistentes Sociais na Previdência Social e na inter-relação com a saúde. 
Os dados empíricos para fundamentar a análise foram rigorosamente 
apreendidos por técnicas de entrevistas, oficinas, grupos focais e escalas 
padronizadas. O contexto de contrarreformas previdenciárias, as mu-
danças tecnológicas do trabalho e as reestruturações administrativas, 
materializadas no espaço sócio-ocupacional da Previdência Social, têm 
determinado ingerências no fazer das/os assistentes sociais. Além de 
o novo tipo de trabalho on-line ser determinante, de forma negativa, 
para a população usuária — prejudicada pela dificuldade de acesso 
aos seus direitos previdenciários, paulatinamente extintos ou dificul-
tados pelas inúmeras contrarreformas —, a limitação das atividades 
dos profissionais e as incongruências derivadas do trabalho digital, 
em substituição ao atendimento presencial, tiveram forte impacto nas 
condições psicossociais das/os assistentes sociais.

Agradecemos às autoras/es a construção dessa coletânea, que 
nos permitiu em diferentes ângulos discutir a questão previdenciária 
e o exercício profissional do assistente social no âmbito da seguridade 
social. Coloca-se no tempo presente como uma reflexão crítica embora 
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inacabada, mas na esperança de abrir espaços para novas pesquisas 
e estudos.

Registramos, ainda, que esta é uma história construída em uma 
trajetória de muitas lutas e resistências em prol de uma previdência 
pública e de qualidade como garantia de proteção social a trabalha-
dora/or frente ao desgaste predatório do sistema capitalista. Nesse 
sentido, ressaltamos o exercício profissional do assistente social 
no incessante percurso para o acesso aos direitos igualitários, que 
somente ocorrem em uma perspectiva estratégica de superação da 
ordem-burguesa-capitalista.

Ana Maria Baima Cartaxo

Maria do Socorro Reis Cabral
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Introdução

Com imensa satisfação apresento breve introdução ao livro orga-
nizado pelas assistentes sociais Maria do Socorro Reis Cabral (PUC/
SP) e Ana Maria Baima Cartaxo (UFSC), docentes, pesquisadoras, 
militantes, com profundo conhecimento sobre a previdência social, 
lutadoras incansáveis do Serviço Social na Previdência como direito 
do usuário, e participantes ativas na elaboração da histórica e até 
hoje indispensável, Matriz Teórica Metodológica do Serviço Social 
na Previdência Social.

Apesar de ser a mais antiga das políticas que hoje compõem a 
seguridade social, Pode-se dizer que desde suas primeiras legisla-
ções, com a Lei Eloy Chaves em 1923, até sua importante ampliação 
com a Constituição de 1988, a Política de Previdência Social passou 
por inúmeras mudanças, sem, contudo, superar sua natureza restri-
tiva, limitada a trabalhadores e trabalhadoras inseridos em relações 
contratuais e formais de trabalho, que jamais utrapassaram 52% da 
chamada “população economicamente ativa — PEA” pelos índices 
governamentais, sobretudo pela sua subordinação aos longos períodos 
do bonapartismo brasileiro (DEMIER, 2013) e da autocracia burguesa 
(NETTO, 2014).

A Constituição Federal de 1988, que instituiu a seguridade social 
— articulando previdência, saúde e assistência social —, estabelece, 
dialética e contraditoriamente, a democracia burguesa, abre a pers-
pectiva de ampliação dos direitos e políticas sociais, mas submeteu 
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a previdência à estrutural precarização das relações de trabalho. A 
predominância da lógica do seguro, em uma sociedade em que o 
trabalho está cada vez mais subsumido ao capital, vem minando su-
cessivamente qualquer possibilidade de universalização dos direitos 
trabalhistas e previdenciários. Foram muitos os caminhos do desmonte1 
nessas três décadas. O mais corrosivo, sem dúvida, foi a destruição 
do Orçamento da Seguridade Social (OSS), que vem sendo minado 
pelos longos e draconianos ajustes fiscais (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 
2019), alimentados pelo discurso do suposto “déficit” orçamentário 
da previdência social, que não passa de um engodo para encobrir as 
imensas transferências do orçamento social para o capital, especial-
mente o financeiro.

O discurso conservador e neoliberal atua, insistente e incansavel-
mente, para alimentar a falsa compreensão de que o orçamento é mera 
peça técnica de planejamento, destinada a uma distribuição neutra e 
“eficiente” de recursos públicos, e que as sucessivas contrarreformas 
da previdência social (1998, 2003, 2015, 2019) são necessárias para 
assegurar um “equilíbrio” fiscal que estaria em risco pelo aumento 
do gasto social previdenciário. Nada mais mentiroso e mitificado que 
isso! A composição do orçamento e sua destinação sofrem, cotidiana-
mente, a mais feroz e agressiva disputa de classes pelo fundo público 
resultante da riqueza socialmente produzida.

Na perspectiva da teoria crítica, de fundamentação marxista, o 
fundo público constitui uma fração importante da riqueza produzida 
coletivamente pela classe trabalhadora. É constituído pelo trabalho 
excedente (mais-valia) apropriado pelos donos dos meios de pro-
dução, ou seja, os proprietários das indústrias, fábricas, empresas, 
quando transferem parte, nada significativa, é bom que se diga, de 
sua riqueza acumulada para o Estado por meio de impostos, renda 
da terra e contribuições sobre lucro líquido ou bruto. Mas é também 

1. Sobre o desmonte da seguridade social, consultar BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade social 
no Brasil: conquistas e limites à sua efetivação. Disponível em: http://portal.saude.pe.gov.br/
sites/portal.saude.pe.gov.br/files/seguridade_social_no_brasil_conquistas_e_limites_a_sua_efe-
tivacao_-_boschetti.pdf. Acesso em: 14 out. 2020.

http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/seguridade_social_no_brasil_conquistas_e_limites_a_sua_efetivacao_-_boschetti.pdf
http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/seguridade_social_no_brasil_conquistas_e_limites_a_sua_efetivacao_-_boschetti.pdf
http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/seguridade_social_no_brasil_conquistas_e_limites_a_sua_efetivacao_-_boschetti.pdf
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constituído pelo trabalho necessário, por meio de contribuições pun-
cionadas diretamente do salário de trabalhadores e trabalhadoras (a 
exemplo do imposto de renda, das contribuições para a seguridade 
social). Também compõe o fundo público a diversidade de impostos 
diretos e indiretos sobre toda sorte de consumo de mercadorias, de 
bens e serviços, como água, luz, telefone, transporte (BEHRING, 
2010; 2017). O Estado, em sua materialização nos governos federal, 
estaduais e municipais, é o mediador nesse processo de definição 
da composição, extração e repartição do fundo público, por meio do 
orçamento público. O orçamento público, que financia os direitos e 
políticas sociais, portanto, é a expressão concreta de uma fração de 
fundo público apropriada pelo Estado, formado por impostos, taxas, 
contribuições, e que se transformará em bens, serviços e investimen-
tos públicos. Desde sua composição inicial até sua destinação final, 
o entendimento real do orçamento público deve responder a duas 
perguntas fundamentais que podem nutrir as lutas e disputas sociais 
no capitalismo. A primeira é: quem paga a conta dos direitos, políticas 
sociais, bens e serviços públicos que o Estado deve garantir a toda a 
população? Dito de outro modo, quem paga mais impostos? De quem 
o Estado extrai mais recursos para formar o orçamento público? A 
segunda pergunta é: quem mais se beneficia do orçamento público? 
Quem mais recebe recursos do orçamento público por meio do acesso 
a bens, serviços, direitos e políticas sociais?

As respostas a essas perguntas revelam se o orçamento público, 
em sua composição e destinação, é mais ou menos distributivo (ou 
concentrador), se é mais ou menos progressivo (ou regressivo). Do 
ponto de vista de sua composição, ou seja, de onde o Estado arrecada 
os recursos para formar o orçamento público, este será mais distribu-
tivo e progressivo se a taxação corresponder, proporcionalmente, aos 
lucros, aos rendimentos e à acumulação de propriedades. De forma 
bem simples, será mais progressivo se quem ganhar mais e detiver 
mais propriedades pagar mais impostos, taxas, contribuições. Por isso, 
os impostos diretos sobre o lucro, a renda e a propriedade têm maior 
possibilidade de progressividade e distributividade. E os impostos 
indiretos sobre o consumo, bens e serviços são mais regressivos e 
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nada distributivos, já que incidem igualmente sobre todos, indepen-
dentemente de rendimentos.

Do ponto de vista de sua destinação, quanto mais o orçamento 
público for aplicado em bens, equipamentos públicos, serviços e polí-
ticas sociais destinados à classe trabalhadora e não aos detentores de 
grandes rendimentos e capitais, maior será sua possibilidade redistri-
butiva. Mas atenção, isso não significa “seletividade” e “focalização” 
na garantia de direitos. Os direitos sociais devem ser universalizados 
e garantidos a todos igualmente. Mas o ensino público, a saúde pú-
blica, o transporte público podem ser redistributivos na destinação de 
recursos, ao aplicar percentuais maiores de orçamento público naquelas 
localidades historicamente castigadas pela desigualdade de rendimento 
e desigual acesso aos serviços públicos. O orçamento público será mais 
progressivo quanto mais for utilizado em políticas sociais, em vez de 
pagar imensas fortunas em juros e amortizações da dívida pública para 
o capital, especialmente o financeiro, como vem ocorrendo no Brasil 
nas últimas décadas (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 2019).

Conforme dados disponíveis na Secretaria da Receita Federal, 
o Orçamento da Seguridade Social (OSS) corresponde, em média, a 
1/3 da totalidade da arrecadação tributária brasileira, ou seja, o OSS 
constitui uma importante fração do fundo público, extraído da riqueza 
socialmente produzida pela classe trabalhadora. A Constituição Federal 
instituiu diversos novos impostos e contribuições que deveriam ser 
fontes exclusivas de recursos para as três políticas de seguridade social. 
Contudo, vários estudos2 e análises (BOSCHETTI; SALVADOR, 2006; 
BOSCHETTI; TEIXEIRA, 2019; SALVADOR, 2020) vêm demonstran-
do que seus recursos são recorrentemente apropriados pelo governo 

2. A Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) pu-
blica anualmente uma brochura com análise sobre o orçamento da seguridade. Disponível em 
https://www.anfip.org.br/livros/. De acordo com a última brochura disponível em sua página, 
a DRU extraiu o valor médio de R$ 52,4 bilhões da Seguridade Social entre 2005 e 2016. Com o 
aumento do percentual desvinculado a partir de 2016 (que passou de 20% para 30% anualmente), 
a extração saltou de uma média de R$ 63,4 bilhões, entre 2013 e 2015, para R$ 99,4 bilhões no 
ano de 2016 e R$ 113 bilhões em 2017. Acesso em: 14 out. 2020.

https://www.anfip.org.br/livros/
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federal por meio da Desvinculação de Receitas da União (DRU), que 
expropria recursos dessas políticas e transfere anualmente 30% do 
OSS3 para pagamento dos juros e amortizações da Dívida Pública, 
revelando uma “perversa alquimia” que transforma recurso público 
do social em recurso privado do capital, sacrificando uma colossal 
parte do fundo público no pagamento de uma dívida pública que se 
agiganta ano a ano.

O Serviço Social brasileiro vem se somando a estudos críticos 
sobre o orçamento das políticas sociais, com intuito de desmistificar 
o suposto déficit da seguridade que sustenta as contrarreformas, 
especialmente as do trabalho e da previdência social. Nessa direção, 
se engaja e fortalece as lutas contra a destruição dos direitos, contra 
os insidiosos processos de financeirização do capital, que insistem 
em transformar a previdência pública em nicho de capitalização e 
acumulação de capital com planos privados de seguro social.

Compreender as contrarreformas da previdência social requer 
situá-las criticamente nessa dinâmica perversa, agressiva e desumana, 
que favorece enormemente o capital e provoca acelerada expropriação 
de direitos (BOSCHETTI, 2018). O conjunto de textos que compõem 
esta coletânea se dedica a denunciar essa dinâmica, que avança no 
Brasil a passos largos, especialmente nesse contexto de ultraneolibera-
lismo que assola o país desde o golpe parlamentar de 2016. Por isso, 
sua leitura se constitui em potente instrumento de desmistificação 
dos discursos dominantes e imprescindível instrumento de luta em 
defesa da previdência pública e do fortalecimento do Serviço Social 
como direito dos usuários dessa histórica e importante política social.

Ivanete Boschetti

Rio de Janeiro, outubro de 2020.

3. Até 2015, a DRU retirava anualmente 20% do OSS e, a partir de 2016, passou a retirar 
30%, drenando exponencialmente os recursos da Seguridade Social para o pagamento dos juros 
e amortizações da dívida pública. 
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