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Tópicos Especiais em Políticas Sociais II: Reformas e Contrarreformas da Política 

Previdenciária brasileira no Contexto da Organização do Trabalho, dos Des (ajustes ) 

estruturais Contemporâneos ;e  o seu Impacto no  Exercício Profissional. 

 Ementa – A concepção da política previdenciária brasileira na estruturação do trabalho e no 

contexto do sistema capitalista: a estruturação pública, interesses antagônicos de classe; 

financiamento, prestação de benefícios; Constituição de 1988 e o sistema de proteção entre 

seguro e seguridade social. Contrarreformas neoliberais  nas Décadas de 1990- 2000 ; golpe 

2016 ao recrudescimento da ultra direita no Brasil : principais desajustes estruturais da 

proposta previdenciária : mudanças no modelo de financiamento –  repartição simples X 

capitalização ;   constitucionalização X desconstitucionalização;   ideologia das  

contrarreformas ; estatização X privatização ; impactos no exercício profissional do 

serviço social na Previdência. 

Objetivos  

Geral  

Análise da origem, concepção, constituição, desenvolvimento e principais elementos da 

política social brasileira no contexto da organização do trabalho e em seus determinantes 

conjunturais e estruturais. 

 Específicos  

 Apreender  a  concepção, origem, constituição e desenvolvimento da política previdenciária 

brasileira  em seus determinantes sócio-históricos , na organização do trabalho e no 

antagonismo dos interesses das classes fundamentais; 

 Compreender o processo de redemocratização do país e a mudança da política previdenciária 

brasileira na Constituição de 1988 nos seus avanços e contradições entre seguro X seguridade 

social; 

 Identificar os pilares fundamentais das contrarreformas previdenciárias das décadas de 1990-

2000: mudanças no modelo de financiamento, regras para acesso aos benefícios; público x 

privado; constitucionalização x desconstitucionalização; ideologias das contrarreformas 



  Analisar a trajetória do Serviço Social na Previdência e os reflexos das contrarreformas 

previdenciárias no exercício profissional. 

 UNIDADE PROGRAMÁTICA  

Unidade  I – Concepção, origem e desenvolvimento da Política Previdenciária brasileira   na 

organização do trabalho no sistema capitalista nas décadas  de 1930 a 1984 

Concepção da política previdenciária no contexto do sistema capitalista e no âmbito do 

contrato social  

A conjuntura de 1930 – 1984 -  instituição  da política previdenciária  pública , modelo do  

financiamento do sistema de  repartição simples ,  cobertura previdenciária ; 
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Unidade III – As Contrarreformas da Previdência Social nas décadas de 1990-2000 – no 

contexto dos (des) ajustes neoliberais e desestruturação do trabalho e da Política 

previdenciária . 

3.1-   Governo Fernando Henrique Cardoso  -  mundialização do capital,  a implementação 

neoliberal ; justificativas oficiais das contrarreformas  X  desmitificações e ideologias para o 

consenso;  PEC- 20/1998 e o Fator previdenciário.   

3.2- Governo Lula e Dilma – 2003- 2015  -  conjuntura e ambiência –  mudanças e continuidade 

PEC  41/ 2003 e 47 / 2005; medidas  infraconstitucionais  



3.3 –  Do Golpe a ascensão  da ultra direita – a centralidade  da contrarreforma previdenciária  

no  cenário de  destruição dos direitos e  da soberania nacional do Estado brasileiro .  Da PEC 

287/2016 a PEC 06/2018  -  pilares fundamentais: constitucionalização X 

desconstitucionalização;  público X privatização ;  repartição simples x capitalização  
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METODOLOGIA 

  Aulas serão expositivas com debates e por meio de seminários, passagem de filmes e vídeos. 

 A Avaliação será realizada por meio de uma monografia sobre uma das unidades da disciplina.  
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