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A atualidade da discussão acerca da influência do conservadorismo na 
realidade brasileira é incontestável. Desde o período de esgotamento 
dos governos Lula e Dilma observamos uma vigorosa ascensão 

do conservadorismo no cenário político, com impactos na configuração 
das políticas e direitos sociais e, consequentemente, no Serviço Social. 
A ascensão de Jair Bolsonaro ao cargo de autoridade máxima do Poder 
Executivo, bem como a possibilidade de sua reeleição, reaviva no cotidiano 
a herança conservadora moldada na própria formação socio-histórica do 
país, notadamente elitista, patriarcal e racista. 

Do outro lado, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva reaviva as 
emblemáticas contradições dos governos petistas do período 2003 a 2016, 
que deram continuidade às políticas econômicas vigentes desde a década de 
1990, embora responderam, de alguma maneira, às necessidades imediatas 
da massa de trabalhadoras e trabalhadores. O fim desse ciclo se deu na queda 
da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, representando o aprofundamento 
de incertezas e inseguranças em relação a efetividade dos direitos sociais 
conquistados na frágil democracia liberal, alçada pós-ditadura de 1964. A 
desintegração de direitos sociais foi acompanhada pelo avanço espantoso 
do conservadorismo, situação consubstanciada após o Golpe de 2016.

Como pontuei na obra “A Ofensiva do Conservadorismo: Serviço Social 
em tempos de crise” (ALVES KELLER, 2019), o impedimento de Dilma 
Rousseff em 2016 resultou da confluência de, pelo menos, quatro fatores 
centrais: a) crise econômica; b) crise política; c) crise moral (escândalos 
de corrupção associados ao PT); e d) manifestações populares da direita 
nas ruas. Neste último ponto, vale destacar que as manifestações dos 
movimentos de direita, que condicionaram a queda da ex-presidenta, foram 
impulsionadas a partir de lacunas deixadas por Junho de 2013 (KELLER, 
2019), chegando ao ponto de grupos conservadores bradarem, em nítido 
tom antidemocrático, pelo fim de um governo eleito, incluindo apelos pelo 
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retorno da ditadura via intervenção militar “constitucional”. Esse quadro 
delineia o processo social de ascensão de um governo de cariz “neofascista 
neoliberal” em 2018, com a eleição de Bolsonaro, que consolida a retomada 
do autoritarismo, contraditoriamente, reabilitando personagens da ditadura 
militar pela via democrática do voto popular. 

O avanço da ofensiva conservadora se explica não somente pelo apelo 
ao retrocesso no âmbito dos direitos sociais, diante das supostas “ameaças” 
de transformação social pautadas por um comunismo imaginário que o 
PT representaria, senão pelo ataque às demandas por reconhecimento 
(“identitárias”), a partir do obscurantismo do “outro” que pretenda afirmar 
uma identidade que escape do padrão dominante, quais sejam, pobres, 
negros, favelados, LGBTs, mulheres, indígenas, etc. O conservadorismo, 
que tem como principal personificação o ainda atual presidente, é 
externalizado nas manifestações de ódio, preconceito de raça, gênero, 
orientação afetivo-sexual, bem como na persistência da desigualdade de 
classes, criminalização dos movimentos sociais, pautado na construção de 
uma sociabilidade cada dia mais coercitiva e militarizada.

Os retrocessos democráticos partiram do “impechment” da primeira 
mulher eleita presidenta, passaram pela promulgação da Emenda 
Constitucional nº 95 (EC 95) que limita os gastos públicos por vinte anos, 
chegando às contrarreformas trabalhista e da previdência social. Cabe 
destaque ainda a repressão a movimentos sociais, o assassinato de Marielle 
Franco e a liberalização do porte de arma de fogo pelos ditos “cidadãos 
de bem”. Tanto a eleição de 2018 quanto esta de 2022 têm sido balizadas 
pela disseminação de fake news, retrato de um governo inspirado pelo 
anticientificismo e autoritarismo militar. Com a pandemia, fomos brindados 
com a política de morte. Hoje, está sendo realimentada a descredibilidade 
do processo eleitoral, ameaçado também pela banalização da violência. 
Violência esta que ultrapassou os limites da truculência, causando a morte de 
opositores políticos à esquerda, como os casos das vítimas Marcelo Arruda, 
Benedito Cardoso dos Santos e Antônio Carlos Silva de Lima. Esses são 
alguns indicativos de que os preceitos que impunham limites ao discurso 
de ódio e o pacto civilizatório da democracia liberal estão sendo desfeitos, 
aos comandos do Presidente Bolsonaro, que não economiza palavras para 
eliminar a oposição.

Quanto ao Serviço Social, ainda que haja hegemonia da perspectiva 
crítica, alçada com a consolidação do projeto ético-político, estamos 
vivenciando um quadro favorável à revitalidade do conservadorismo no 
corpo profissional. Nos espaços profissionais, o elemento conservador nunca 
foi de todo eliminado, a despeito dos significativos esforços da profissão 
no sentido de superá-lo. Esse conservadorismo se manifesta na reprodução 
de práticas imediatistas, psicologizantes e individualizadas, assim como 



Expediente:  Este boletim é uma publicação do CRESS 12ª Região - Gestão 2020-2023.
Comissão de Comunicação: Cassiano Ferraz, Claudia Mara Fronza da Silva, Débora Ruviaro, 
Flávia de Brito Souza e Simone Cristina Dalbello da Silva. Assistente Social de Base: Karoline 
Gonçalves.
Diagramação: Cassiano Ferraz - Assessor de Comunicação (comunicacao@cress-sc.org.br)

CRESS 12ª REGIÃO - Rua dos Ilhéus, nº 38 - Ed. APLUB - Sl. 1005
Centro - Florianópolis/SC - CEP 88010-560

Telefone: (48) 3224-6135 - E-mail: cress@cress-sc.org.br
Atendimento Externo: Seg/Sex das 10h às 16h

na impressão de um viés religioso ao exercício profissional. Além disso, a 
conjuntura atual favorece a ascensão do conservadorismo com a adoção de 
uma política radicalmente neoliberal pós-golpe, que redireciona a gestão 
das políticas sociais, precariza as condições de trabalho e mercantiliza 
a formação, que passa a ser pautada pela lógica do aligeiramento e da 
tecnificação. 

A saída para a categoria de Assistentes Sociais é compreender as 
contradições que a materialidade da vida social e o tempo histórico nos 
impõem. A possibilidade de transformação desta realidade demanda o 
entendimento de que é necessário se voltar ao revigoramento dos princípios 
legitimadores do Serviço Social, resistindo ao avanço conservador e lutando 
pela ampliação dos direitos sociais, rumo à construção de novas formas de 
sociabilidade. A conjuntura é extremamente desfavorável, mas esse quadro 
de mazelas não é insuperável. Podemos dar um importante passo em breve, 
elegendo candidatas/os comprometidas/os com valores como a liberdade, 
autonomia, emancipação, cidadania, democracia, igualdade, justiça social, 
diversidade e participação. A retirada de Bolsonaro é somente o primeiro 
passo das tantas lutas que virão. Como afirma Arcary (2019, p.115), o 
conservadorismo “pode e deve ser derrotado nas ruas pela mobilização 
de milhões. Confiemos na nossa luta. Quem não cansa alcança. Sempre”.
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