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RESUMO: As desigualdades sociais, fruto do capitalismo, alicerçadas na forma 
de produção da riqueza e na exploração da força de trabalho, se acentuam nos 
momentos de crise do capital agravando a situação da classe trabalhadora, 
repercutindo no aumento da manifestação de expressões da questão social na 
sociedade. O presente texto tem por objeto de estudo a atuação profissional do 
Serviço Social na luta para garantia de direitos e proteção às famílias 
socialmente vulneráveis no contexto de crise do capital e tem como objetivo 
central analisar os desafios e possibilidades de contribuição do Assistente Social 
no processo. A relevância do estudo deriva da necessidade de fomentar a 
discussão acerca da questão resultante do agravamento dos enfrentamentos 
vivenciados por famílias em vulnerabilidade social resultante do abandono do 
Estado, do corte de benefícios e da ausência de políticas públicas efetivas 
direcionadas a assegurar condições de existência e sobrevivência dando 
visibilidade as contribuições da atuação do profissional do Serviço Social no 
combate a práticas que violam direitos em distintos espaços sócio ocupacionais. 
Trata-se de uma investigação bibliográfica, exploratória com abordagem 
qualitativa. Para fundamentar a análise em prol do alcance do objetivo 
apresentado, o estudo se referendou na perspectiva da teoria social crítica, no 
método do materialismo histórico dialético. Dos resultados preliminares 
destacam-se que a vulnerabilidade social das famílias do Brasil tem raízes em 
seu processo sócio histórico se agravando em períodos de crise do capital. O 
sistema capitalista impregnou-se de tal forma promovendo a desigualdade na 
medida em que o Capital se concentrou nas mãos da minoria, sendo essas, 
privadas do acesso à educação, ao mercado de trabalho, a habitação, a 
segurança ao lazer e a cultura. Esses fatores refletem até os dias atuais, no 
cotidiano das pessoas e nas novas formas de caracterizar a exploração e a 
dominação do capitalismo. A situação é assunto da mídia nacional e 
internacional se constituindo em material de pesquisa nas diferentes instituições 
de ensino superior do país. O fato de que as políticas públicas sociais não são 
universalistas facilita a criação de critérios de acesso aos serviços reproduzindo, 
portanto, a diferentes formas de exclusão social. Mediante esta realidade 
conclui-se que os desafios da atuação profissional do assistente social para 
garantia de direitos e da proteção às famílias socialmente vulneráveis no 
contexto de crise se agrava devido ao aumento dos enfrentamentos que se 
acentua mediante a dificuldade de acessar políticas existentes. No processo de 
enfrentamento o profissional do Serviço Social atua em prol da criação e defesa 



de políticas públicas direcionadas a proteção das famílias em vulnerabilidade 
social. 
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