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RESUMO 

 

O processo de agudização das expressões da questão social e a expansão por que 
passa a política de Assistência Social na conjuntura brasileira fizeram eclodir, no 
âmbito do Serviço Social, uma tendência que assinala que a Seguridade Social tem 
sofrido com um processo de assistencialização da proteção social. Todavia, essa 
tendência não é homogênea e se propaga, nas produções do Serviço Social, um 
confronto da avaliação dessa expansão ser decorrente de uma assistencialização ou 
de um direito, o que repercute diretamente nas concepções da Assistência Social no 
campo da política pública. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 
geral analisar as tendências político-teóricas e metodológicas das produções em 
Serviço Social acerca da concepção da política de Assistência Social no Brasil, e 
como objetivos específicos, apontar as principais tendências da Assistência Social 
no debate acadêmico do Serviço Social, identificar os eixos temáticos e elementos 
chaves que circundam essa discussão e ainda analisar as semelhanças e diferenças 
entre as principais produções. A metodologia consistiu na revisão bibliográfica de 
parte das produções em Serviço Social e na realização de entrevistas semi-
estruturadas com autoras que vem apresentando diferenças no que se refere à 
concepção de Assistência Social no debate acadêmico do Serviço Social. Foi 
possível identificar a pluralidade de concepções sobre a Assistência Social no 
âmbito do Serviço Social e que, assim como propõe o próprio Código de Ética, 
devem ser respeitadas em suas expressões teóricas-políticas. Ademais, apreende-
se que essa pluralidade advém da concepção de projeto de sociedade que cada 
intelectual defende. 
 
 
Palavras-Chaves: Assistência Social. Pluralidade. Tendências político-teóricas e 
metodológicas. Serviço Social. 
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ABSTRACT 

 

The process of sharpening of the expressions of the social issue and the expansion 
by which the policy of Social Assistance has gone through in the Brazilian 
conjuncture have given rise to a trend under Social Service that indicates that Social 
Security has suffered with a process of assistencialization of the social protection. 
However, this trend is not uniform and spreads, in the productions of Social Service, 
a confrontation of the evaluation of this expansion is due to an assistencialization or 
a right, which has a direct impact on the conceptions of the Social Assistance in the 
field of public policy. Accordingly, the present work had as main objective to analyze 
the political-theoretical and methodological trends productions in Social Service on 
the conception of the Social Assistance Policy in Brazil, and as specific objectives to 
point the main trends of Social Assistance in the academic debate of Social Service, 
identify thematic areas and key elements that surround this discussion and analyze 
the similarities and differences between the main productions. The methodology 
consisted of a literature review of part of the productions in Social Service and 
conducting semi-structured interviews with authors that have shown differences in 
regard to the concept of Social Assistance in the academic debate of Social Service. 
It was possible to identify a plurality of views on Social Assistance under the Social 
Service and, as proposed by the Code of Ethics itself, those views should be 
respected in their theoretical-political expressions. Moreover, it can be understood 
that this plurality comes from the conception of society project that each intellectual 
stands up for. 

 
 

Keywords: Social Assistance. Plurality. Political-theoretical and methodological 
Trends. Social Service. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este estudo institui-se como uma nova etapa das análises sobre as 

tendências das produções em Serviço Social acerca da concepção da política de 

Assistência Social no Brasil pela pesquisadora, posto que o interesse pela temática 

adveio desde a graduação em Serviço Social, com o estudo e a pesquisa na área do 

financiamento e da atuação profissional na política de Assistência Social. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 1  trouxe questionamentos e o 

projeto de qualificação ao mestrado sistematizaram algumas das reflexões sobre a 

Assistência Social e geraram outras inquietações teóricas que são aprofundadas 

nessa dissertação. Assim, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

articulada à linha de pesquisa “Estado, políticas sociais e direitos sociais”, teve como 

objeto as principais tendências teórico-políticas e metodológicas2 das produções em 

Serviço Social sobre a Política de Assistência Social na conjuntura brasileira. 

Nas produções do Serviço Social, a temática da Assistência Social foi 

recorrente, não somente por ser historicamente uma das políticas que mais 

incorporou a força de trabalho do assistente social. Mas, também, pelo próprio 

reconhecimento, tanto no âmbito dos espaços de atuação profissional como de 

formação acadêmica, do projeto que logrou a Assistência Social ao estatuto formal 

de política pública. Na atualidade, o destaque da política de Assistência Social 

ganha novos contornos devido ao processo de agudização das expressões da 

questão social3 e ao próprio caráter de expansão que teve a Assistência Social no 

período do Governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). 

                                                           
1
 O TCC, apresentado em 2012 no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

intitulado “A política de Assistência Social no Brasil: uma análise do significado social de sua 
expansão” tinha como objetivo analisar o significado da expansão da Assistência Social no 
Brasil, particularmente nos períodos concernentes aos mandatos do Governo de Luís Inácio 
Lula da Silva (2003-2010). 
2  Pela perspectiva teórico-política e metodológica compreende-se o posicionamento 

ideopolítico sobre determinado assunto e que pressupõe um método de apropriação. 
3  Questão Social é o conjunto de problemas sociais, políticos, econômicos e culturais 

oriundos da contradição entre capital e trabalho. Segundo Iamamoto (1998, p.27) “A 
Questão Social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus 
frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade”. 
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Na contemporaneidade, diante de uma “nova” crise estrutural do sistema, a 

reprodução ampliada do capital, para manter a lei geral da acumulação capitalista, 

opta pelo modelo de acumulação flexível que tem como principal característica o 

padrão transnacionalizado e financeirizado. Este modelo demanda e possibilita tanto 

o aumento do desemprego estrutural quanto da superexploração do trabalho 

(SILVA, 2012). 

Através dessa transição, o capital, na sua dura ofensiva ao trabalho, por um 

lado, aumenta a produtividade no interior das empresas e amplia a extração de 

mais-valia, ao mesmo tempo em que desemprega em larga escala. Por outro lado, 

desvencilha-se de custos diretos e indiretos de reprodução do trabalho, instituídos 

através dos direitos sociais e trabalhistas (SILVA, 2012). 

Dessa dinâmica, resulta a ampliação e generalização das expressões da 

questão social. Esse recrudescimento passa a preocupar as organizações mundiais 

representativas do capital, que propõem aos Estados, intervenções na Questão 

Social que não se assemelhe às políticas universalistas de bem estar social, mas 

que se restrinjam à focalização na extrema pobreza.  

É frente a essa realidade que a política de Assistência Social no Brasil tem se 

expandido num processo dual de avanço político-jurídico e de crescimento de 

políticas socioassistenciais de transferência monetária de caráter residual e 

contraditor da qual o programa Bolsa Família tem sido protagonista. 

Esse processo de avanço político-jurídico decorreu da luta dos sujeitos 

sociais em defesa da implementação das políticas sociais no Brasil que, no 

intermédio de correlações de forças, conseguiram assegurar a formalização da 

Seguridade Social na Constituição Federal de 1988 (CF/88), composta pelo tripé 

Previdência Social, Saúde e Assistência Social. 

No entanto, na década de 1990, a ofensiva neoliberal encontra terreno 

fecundo no Brasil posto que nunca se consolidaram, em termos de universalidade, 

os direitos sociais e trabalhistas. O Estado brasileiro assume compromissos da 

agenda proposta pelas agências multilaterais4 a qual tem como objetivos principais a 

                                                           
4  As principais agências multilaterais, criados no pós-Segunda Guerra, são o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD). Quando criados, o papel do FMI seria manter a estabilidade das taxas de câmbio e 
auxiliar, por empréstimos financeiros especiais, os países com dificuldades em seu balanço 
de pagamento. O objetivo dessa atribuição seria evitar que esses países, ao entrarem em 
situação de crise financeira, devido a desequilíbrios em suas contas internas e externas, 
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tríade globalização, reestruturação produtiva e a contrarreforma do Estado, a partir 

da retração dos direitos sociais recém-conquistados. Logo, a Assistência Social, 

assim como as outras políticas sociais, enfrentaram as resistências e o 

tangenciamento de todos os sucessivos governos brasileiros, Fernando Collor 

(1990-1992), Itamar Franco (1992 - 1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995 - 

2002) os quais dificultaram sua regulamentação e implementação como política 

pública. 

Depois de um forte período de desertificação econômica e social, com a 

eleição de Luís Inácio Lula da Silva em 2002 esperava-se, segundo Antunes (2004), 

que o governo de esquerda pudesse romper com o projeto hegemônico em vigência, 

período que se delineava um projeto ideopolítico de corte neoliberal apresentados 

no Consenso de Washington5. 

No âmbito da política de Assistência Social, o Governo Lula (2003-2010) 

iniciou o seu mandato com alguns pilares que deveriam ser erguidos em nome da 

construção dos direitos dessa política delineados pela CF/88 e pela Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS). Para tanto, era necessário construir um sistema único de 

cobertura, descentralizado, territorializado com serviços permanentes e continuados 

com porta de entrada para todos os usuários.  

Dessa forma, a partir de 2004 tem-se um avanço político jurídico da 

formalização da Assistência Social como política de proteção social inserida na 

Seguridade Social através da criação da Política Nacional de Assistência Social 

(2004), Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (2005) e 

da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (2006).  

                                                                                                                                                                                     
restringissem o comércio lançando mão de desvalorizações cambiais na tentativa de 
equilibrar suas contas. Já o BIRD teria como funções tanto garantir recursos suficientes para 
reconstrução dos países atingidos pela guerra quanto promover e apoiar projetos de 
desenvolvimento dos países que a ele recorrerem. Atualmente, ao FMI cabe a concessão de 
empréstimos de curto prazo para questões macroeconômicas, a fixação de códigos de 
conduta política para os países credores e a definição de precondições para os créditos do 
Banco. O BIRD atua como agência de financiamento a longo prazo e de assistência técnica 
para projetos econômicos e sociais específicos (PETERSEN, 2010). 
5 Foi um encontro em Washington, no ano de 1989, onde foram formulados, através das 
propostas do governo norte-americano, é claro, recomendações de como os países 
devedores deveriam agir para obter racionalmente o seu desenvolvimento econômico e 
social. Propostas como, propriedade intelectual, desregulação, privatização, investimento 
direto estrangeiro, liberalização comercial, regime cambial, liberalização financeira, reforma 
tributária, priorização dos gastos públicos e disciplina fiscal, fizeram parte da lista de 
“receitas” a serem seguidas pelos países, inclusive o Brasil (TEIXEIRA, 1996, p. 224). 
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Em 2011, já no Governo Dilma (2011 - 2014), sancionou-se a lei 12.435 que 

complementa a Lei Orgânica de Assistência Social, dispõe sobre a organização do 

setor e institui o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Todavia, concomitantemente a esse avanço do marco legal da política de 

Assistência Social, o governo Lula, continuado pelo governo Dilma, assinala uma 

nova cultura política, comprometida com a superação do subdesenvolvimento 6 , 

através de um crescimento econômico intimamente articulado com a justiça social. 

Este visa a um novo compromisso com o desenvolvimento do país e o resgate da 

dívida social com as classes trabalhadoras e tem como foco o enfrentamento da 

pobreza. 

Essa nova cultura institui o Sistema Único de Assistência Social (2005), mas 

também unifica e amplia programas de transferência de renda e implementa planos 

e programas nacionais de enfrentamento da pobreza, ganhando ampla repercussão 

uma vez que o país tem apresentado índices positivos de crescimento econômico e 

a reversão dos índices de pobreza. Nesse sentido é que, no âmbito internacional e 

nacional, se torna promissor o modelo de Assistência Social que o governo federal 

empreende, pois tem permitido o desenvolvimento do país e contribuído para a 

defesa de que se amenizaram as históricas desigualdades sociais. 

Diante dessa assertiva e na contraposição, eclode fortemente, no âmbito do 

Serviço Social, uma tendência que assinala que a Seguridade Social tem sofrido 

com um processo de assistencialização7 da proteção social, em que o Estado, ao 

ampliar a assistência social como uma forma privilegiada de enfrentamento das 

expressões da questão social, abre prerrogativa para mercantilização das demais 

políticas, a exemplo da Saúde e da Previdência Social. 

Contudo, essa tendência não é homogênea, e se propaga nas produções do 

Serviço Social um debate sobre o confronto dessa expansão da Assistência Social 

ser decorrente de uma assistencialização ou de um direito, o que repercute 

diretamente nos entendimentos sobre a concepção da Assistência Social como 

campo de política pública. 

                                                           
6  Esta nova cultura política configura o modelo denominado de neodesenvolvimentismo. 

Nesse modelo, o social-liberalismo é a matriz político-ideológica à qual possibilita a 
conciliação do crescimento econômico e equidade, entendida esta última como critério de 
justiça social. Ao longo da dissertação será abordado mais sobre esse assunto. 
7 Por assistencialização entende-se ser o processo de ampliação da Assistência Social em 

detrimento da Previdência Social e Saúde. Ao longo da dissertação, será considerada como 
uma das concepções acerca da Política de Assistência Social. 
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Essas tendências surgem visto que os intelectuais fazem leituras 

diferenciadas dos fatos, a partir da trama sociopolítica na qual estes se encontram. 

Dessa forma, o conhecimento é fruto de um movimento coletivo, é processual e 

conflituoso. É no campo das experiências concretas, na interlocução crítica com a 

cultura e no embate com os projetos políticos existentes no movimento real da 

história que se chega progressivamente à compreensão de si mesmo, à elaboração 

de uma própria concepção de mundo, de uma teoria do conhecimento e à 

construção de métodos que cada pesquisa científica cria para si da forma mais 

adequada (SEMERARO, 2006). 

É a partir deste entendimento que a construção do conhecimento será 

formada por várias teorias em disputa. Segundo Gramsci (2010), os intelectuais são 

uma criação das classes sociais fundamentais para dar homogeneidade e 

consciência ao seu projeto de sociedade nas dimensões econômica, social e 

política.  

As produções e as posições dos intelectuais do Serviço Social não serão 

indiferentes a essa realidade, e refletem a pluralidade de correntes teóricas 

existentes em debate na profissão. O próprio Código de Ética (Lei 8.662/93) reflete o 

respeito a essa pluralidade, quando a põe como um dos seus princípios 

fundamentais e defende o respeito às correntes profissionais democráticas 

existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual. 

Dessa forma, ao compreender a diferença de correntes teóricas existentes 

nas produções do Serviço Social, o principal questionamento que direciona o 

movimento dessa pesquisa consiste em apontar as principais concepções de 

Assistência Social nas produções em Serviço Social. Assim, através dos 

apontamentos, refletir se a regulamentação, institucionalização e expansão da 

Política de Assistência Social constitui uma assistencialização da proteção social ou 

assinala a garantia de um direito constitucional bem como o lugar da Assistência 

Social no processo de defesa dos direitos sociais. 

No caminho dessa apreensão e construção teórico metodológica do objeto de 

estudo, buscou-se abordá-lo na perspectiva da totalidade sócio-histórica pois, para 

compreender as tendências que circundam as concepções da Assistência Social, foi 

imprescindível situá-lo na complexa conjuntura econômica, política e social do 

período estudado. 
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Para tanto, foi preciso situar o objeto de estudo no contexto do processo de 

modificação dos governos brasileiros, que compreende a passagem do Governo 

FHC para Lula e Lula para Dilma 8 . Esse momento permitiu refletir acerca das 

continuidades e rupturas com o projeto hegemônico da ofensiva capitalista e os seus 

rebatimentos nas políticas sociais, em particular o seu rebatimento na política de 

Assistência Social. 

Assim, a análise de conjuntura, concomitantemente, permitiu categorizar e 

codificar elementos que estão imbricados no pensamento político, teórico e 

metodológico das principais tendências analisadas. Tal empreitada permitiu delinear 

conceitos-chaves que circundam essas principais concepções, e abordadas na 

discussão, a exemplo do conceito de Questão Social, de Estado, de Trabalho e de 

Políticas Sociais. 

O pressuposto que permeia e sustenta esse estudo é que toda construção 

teórico-política e metodológica sobre o debate da Assistência Social tem relação 

com determinado projeto de sociedade que se defende. Nesse sentido, o presente 

trabalho teve como objetivo geral analisar as tendências político-teóricas e 

metodológicas das produções em Serviço Social acerca da concepção da política de 

Assistência Social no Brasil e, como objetivos específicos, apontar as principais 

tendências da Assistência Social no debate acadêmico do Serviço Social, identificar 

os eixos temáticos e elementos chaves que circundam essa discussão e analisar as 

semelhanças e diferenças entre as principais produções. 

Para alcançar os objetivos propostos, escolheu-se um percurso metodológico 

composto por duas fases. A partir de uma revisão bibliográfica, levantaram-se 

algumas tendências que se encontram no centro do debate na contemporaneidade. 

Para isso, levaram-se em consideração as autoras que vêm expondo diferenças na 

concepção da Assistência Social em debates, seminários, congressos, artigos, 

dentre outros. 

                                                           
8
 Esse processo de modificação dos governos brasileiros reflete uma mudança de partidos 

políticos. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), visto como partido de direita, 
governou de 1994- 2002 pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e nesse período foi 
responsável pelo processo de intensificação da privatização, desindustrialização, 
“integração” servil e subordinada à ordem mundializada. Em 2003 assume o Partido dos 
Trabalhadores (PT), visto como partido de esquerda esperava-se que pudesse romper com 
o projeto neoliberal instituído pelo governo anterior. Contudo, não houve muitas mudanças, 
e o Governo de Lula (2003-2010) e o Governo Dilma (2011-2014) seguiriam o modelo 
neodesenvolvimentista, como será apresentado ao longo do trabalho. 
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Por critérios metodológicos, consideraram-se, também, os principais grupos 

de pesquisa que discutem a temática na área do Serviço Social e as responsáveis 

pelos grupos, que conduziram aos nomes das Professoras Drªs. Aldaíza Sposati, 

Ana Elizabete Mota, Ivanete Boschetti e Potyara Pereira as quais são nomes de 

destaque na área com vasta produção teórico-metodológica sobre a política de 

Assistência Social que permitiriam profundas reflexões a esta pesquisa. Ademais, 

são autoras que se situam no campo hegemônico do Serviço Social a partir da 

tendência de intenção de ruptura9. 

A partir desta escolha e com a finalidade de esclarecer algumas inquietações 

que surgiram ao longo do processo, procurou-se realizar um diálogo com as autoras 

para aprofundar essa discussão. Esse diálogo consistiu em uma entrevista 

composta por algumas questões predefinidas e apresentadas no projeto de 

qualificação, aprovado no dia 07 de Junho de 2013 na banca composta pelas 

professoras Drªs. Maria Carmelita Yasbek (PUC-SP), Denise Camara de Carvalho 

(UFRN), Iris Maria de Oliveira (UFRN) e Maria Regina de Ávila Moreira (UFRN). 

A princípio, então, entrou-se em contato com todas as professoras por e-mail 

enviando uma carta-convite (apêndice I) em que constavam os objetivos e a 

metodologia da referida pesquisa e buscava consultar a disponibilidade para 

aplicação da entrevista. Além disso, a carta-convite bem como o roteiro da entrevista 

(apêndice II) também foram entregues pessoalmente durante o XIV Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), realizado em Águas de Lindóia em 2013. 

Não foi possível, na ocasião, entregar pessoalmente a carta à Professora Drª 

Potyara Pereira, uma vez que ela não pôde estar presente no evento. 

Dessa forma, a partir do mês de Outubro de 201310, iniciou-se o processo das 

entrevistas11. A primeira delas foi com a Professora Drª Aldaíza Sposati, que ocorreu 

na PUC-SP logo após o CBAS. Em seguida, a Professora Drª Ana Elizabete Mota foi 

contatada e concedeu um tempo do seu horário para realizar a entrevista em uma 

das suas vindas à UFRN. Em paralelo, entrou-se em contato com a Professora Drª 

                                                           
9
 A intenção de ruptura é uma das vertentes do Serviço Social que surge a partir da década 

de 1980 e 1990 que irá questionar o conservadorismo da profissão. Com base na teoria 
marxista houve um processo de recriação da profissão na busca de sua ruptura com seu 
histórico conservadorismo. 
10  O processo de pesquisa percorreu em conformidade com o projeto de nº 
18067313.4.0000.5292 aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  
11  Foram solicitadas as entrevistadas a assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido como o modelo apresentado no apêndice III. 
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Ivanete Boschetti e à Professora Drª Potyara Pereira, mas devido aos seus 

compromissos, não foi possível aplicar a entrevista por nenhum dos meios como 

telefone, e-mail, skype ou pessoalmente. 

Prosseguiu-se para a segunda fase da pesquisa que incidiu na análise 

qualitativa das entrevistas realizadas e em paralelo à análise crítica do conteúdo 

bibliográfico selecionado. Essa fase permitiu nuclear e sistematizar as principais 

categorias que possibilitaram compreender o debate em questão e delinear as 

divergências e convergências das principais tendências das produções sobre a 

Assistência Social no Serviço Social. 

A não realização de todas as entrevistas propostas e a impossibilidade de 

realizar, no tempo do mestrado, uma alternativa como a de discutir tais diferenças a 

partir de um estado da arte sobre a política de Assistência Social na produção em 

Serviço Social, trouxe à pesquisa um dilema. Pois, ficar apenas nas autoras 

entrevistadas poderia se criar uma polarização que pouco contribuiria ao debate. 

Tampouco se poderiam desprezar falas tão intensas, uma vez que são 

imprescindíveis para elucidar os posicionamentos das autoras.  

Dessa forma, optou-se por manter a análise das tendências teórico-políticas e 

metodológicas das tendências do Serviço Social, mas alterar o direcionamento da 

dissertação. Assim, ao nuclear os conteúdos que perpassam a análise do objeto 

decidiu-se por mesclar produções teóricas das autoras, com as entrevistas e 

também a produção de outras autores, num diálogo cujo sentido central seria extrair 

os fundamentos que norteiam as diferenças a partir do movimento do concreto para 

o abstrato e novamente para o concreto. 

Nesse sentido, primeiramente analisou-se a trajetória da política de 

Assistência Social, como ela aparece nas produções e em que momento surgem as 

divergências entre as autoras. Em seguida, analisou-se a correlação da Assistência 

Social com a conjuntura sócio-histórica de construção das políticas sociais no 

capitalismo, particularmente na sociedade brasileira o que inclui analisar categorias 

fundamentais, como por exemplo, a Questão Social, o Estado e os direitos sociais. 

Por fim, foram apontadas as semelhanças e divergências entre as produções do 

Serviço Social e como essas estão relacionadas a um projeto de sociedade. 

Por conseguinte, pelo percurso metodológico escolhido, os capítulos foram 

sistematizados da seguinte forma:  
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O primeiro capítulo – A trajetória da Assistência Social como política pública e 

a inserção do Serviço Social nesse debate – aborda o processo de constituição da 

Assistência Social como tripé da Seguridade Social e os contornos que ela assume 

na conjuntura atual brasileira, questionando seus avanços e contradições. Para em 

seguida, refletir sobre a inserção, nos espaços de atuação profissional e formação 

acadêmica do Serviço Social, do projeto que logrou a Assistência Social ao estatuto 

formal de política pública. Como também, apontar as principais produções sobre a 

Assistência Social e a partir de que momento essas produções assumem direções 

diferenciadas. 

O segundo capítulo – O Estado, a questão social e o desenvolvimento das 

políticas sociais no capitalismo – procura trazer elementos para compreender o 

processo de visibilidade da questão social, o papel do Estado e a construção das 

políticas sociais no capitalismo. Apresenta uma reflexão sobre a conjuntura 

econômica, política e social em que os direitos sociais constituíram-se no Brasil, 

particularmente situando o contexto da Assistência Social como política pública. 

O terceiro capítulo – Tendências da Assistência Social nas produções do 

Serviço Social – aborda os principais conceitos e categorias que permite relacionar a 

produção teórica, político e metodológico das concepções da Assistência Social com 

determinado projeto de sociedade defendido por suas autoras. Assinala as principais 

diferenças e similitudes das tendências em debate. 

O presente trabalho pretende, portanto, contribuir para a compreensão da 

pluralidade de expressões teóricas existentes sobre o debate da política de 

Assistência Social no Serviço Social, a fim de que se possa ampliar o entendimento 

sobre o que constitui e compõe a Assistência Social. 
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2. A TRAJETÓRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA 

E A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NESSE DEBATE 

 

É indubitável o avanço que a Assistência Social teve como política pública ao 

tornar-se parte do tripé da Seguridade Social. Conforme afirma Sposati 

(entrevista)12, “a mutação da ideia de ação para a política de assistência social no 

âmbito da Seguridade Social foi um grande salto”. Ainda que Mota (entrevista)13, 

diga, “não vejo nenhuma novidade em dizer que a política de assistência está 

inserida no conjunto dos direitos da seguridade”. 

Com a CF/88, foi possível, finalmente, se definir e materializar esta política 

como direito social ao designá-la como “dever do Estado e direito de todo cidadão 

de que dela necessitar” (BRASIL, 1988). 

A partir da instituição da Assistência Social como direito, esperava-se que 

esta se apartasse de sua vinculação histórica com a caridade e a filantropia. Como 

afirma Mestriner (2001), a assistência social desenrolou-se ao longo de décadas, 

como doação de auxílios, revestida pela forma de tutela, de benesse, de favor, sem 

superar o caráter de prática circunstancial, secundária e imediatista que, no fim, 

mais reproduz a pobreza e a desigualdade social. Dessa forma, o Estado fez com 

que “a assistência social transitasse sempre no campo da solidariedade, filantropia e 

benemerência, princípios que nem sempre representam direitos sociais, mas apenas 

benevolência paliativa” (MESTRINER, 2001, p. 21). 

O processo de Constituinte revelou a dificuldade de transição desse caráter 

benevolente da Assistência Social para ganhar o estatuto de direito social. Conforme 

assinala Sposati (entrevista), esse momento alerta que,  

 
Não havia nenhum movimento em prol da Política de Assistência 
Social, devo acrescer que não havia também nenhum em prol da 
Seguridade Social. Funcionários da LBA tentaram influir, mas não 
tinham uma proposta articulada. Não se tinha maturação para uma 
proposta para a política de assistência social até porque, cada ente 
federativo fazia o que bem queria e que o orçamento permitisse 
dentro dessa área. É preciso entender que se tratava de um 
momento histórico com características bastante difusas nessa área. 

 

                                                           
12  Entrevista concedida por SPOSATI, Aldaíza (Out. 2013). Entrevistadora: Marianna 

Andrade Tomaz. São Paulo, 2013 arquivo mp3. (115 min). 
13  Entrevista concedida por MOTA, Ana Elizabete (Dez. 2013). Entrevistadora: Marianna 

Andrade Tomaz. Natal, 2013 arquivo mp3. (74 min). 
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Após a promulgação da CF/88, exigia-se para tanto uma (re) conceituação e 

redefinição da relação do Estado com a população demandatária, uma vez que sem 

nenhuma regulamentação, a assistência social tornava-se uma ajuda provisória às 

“incapacidades” individuais e um instrumento clientelista dos poderes públicos. 

Segundo Sposati (entrevista), “a aproximação da Assistência Social como política 

vai ocorrer a partir da luta pela aprovação da LOAS”.  

Esse capítulo, portanto, tem o sentido de refletir sobre a inserção dos 

assistentes sociais durante esse processo de luta quando conforme Sposati 

(entrevista), “não ocorriam facções contra ou a favor, da assistência social”. Para em 

seguida, apontar como as diferenças de concepções sobre a Assistência Social 

passam a se explicitar. Nesse sentido, será a partir da produção do Serviço Social 

sobre a temática que irá se delinear os avanços e desafios da trajetória da 

Assistência Social no campo da política pública. 

 

2.1 Considerações sobre a Trajetória da Assistência Social como Política 

Pública 

 

Durante muito tempo, o conceito de amparo, ajuda e benemerência 

direcionou a natureza da assistência social no interior do Estado brasileiro. Apesar 

de a Assistência Social ter ingressado na agenda do Estado a partir da década de 

1940, essa relação se dava de forma dúbia, com um maior reconhecimento das 

iniciativas organizadas da sociedade civil (organizações “sem fins lucrativos”) do que 

da responsabilidade pública e estatal com as necessidades da população atendida 

por tais iniciativas (MESTRINER, 2012). 

De acordo com Sposati et al (1985, p. 41), com a expansão do capital e a 

pauperização da força de trabalho, 

 

A assistência irá sendo apropriada pelo Estado sob duas formas: 
uma que se insinua como privilegiada para enfrentar politicamente a 
questão social; outra para dar conta de condições agudizadas de 
pauperização da força de trabalho. O Estado historicamente se 
apropria não só da prática assistencial como expressão de 
benemerência como também catalisa e direciona os esforços de 
solidariedade social da sociedade civil. 
 

Dessa forma, truncando a possibilidade da efetividade da cidadania, por 

quase três décadas, a subvenção social atribuída pelo Estado colocava a encargo 
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do setor privado as ações com a Assistência Social. Em 1938, o Governo de Getúlio 

Vargas, cria o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), vinculado ao Ministério 

da Educação e da Saúde tinha como função analisar as adequações das entidades 

sociais e os pedidos de subvenções e isenções, além de dizer das demandas dos 

menos desfavorecidos (SPOSATI, 2005).  

Essas ações da Assistência Social foram (re) afirmadas com a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), criada em 1942 como primeiro órgão de proteção 

social de serviços socioassistenciais. Promoveu, inicialmente, suas ações por 

intermédio de instituições, utilizando a atribuição de subvenções para implementar o 

trabalho voluntário. É nesse período que se vincula fortemente a relação entre a 

assistência social e o primeiro-damismo14. 

No período da Ditadura Militar, acrescerá à LBA um novo aparato para a 

gestão da assistência denominado Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM15), que fará o elo entre assistência, filantropia e repressão. Assim, sob a 

égide da coerção e do enquadramento, moldam-se reformatórios da ordem como 

espaços de ação assistencial (MESTRINER, 2012).  

Em fins do período da Ditadura Militar (década de 1980), a Assistência Social 

ganha um maior destaque, a partir da criação da Secretaria do Ministério da 

Previdência e Assistência Social, que conviverá com a LBA. No entanto, essa 

secretaria nacional será esvaída de competências, o que possibilitou uma série de 

escândalos patrimonialistas e desvios de verbas. Sobre o financiamento dessas 

ações sociais nesse período, Sposati (entrevista), assinala que  

 
Havia um dinheiro do orçamento público aplicado em ações que 
partiam de decisões subjetivas de dirigente e ligadas ao privado, 
mesmo que os de benemerência. Nada se sabia enquanto cidadãos 
que ação era essa, a que ela levava. Quem era os profissionais que 
nela estavam envolvidos e com que tipo de prática. 
 

                                                           
14

 Nesse momento fala-se do período de Getúlio Vargas no qual o mesmo designa sua 
esposa, Darcy Vargas, para direção desse órgão.  
15  A Funabem foi criada com o objetivo de atribuir diretriz pedagógica e assistencial a 
“questão do menor”, até então tratada pelo viés policial/repressivo do Código de Menor de 
1927. Crianças e adolescentes abandonados ou infratores passaram a ser de 
responsabilidade do Estado, devendo receber atenção e proteção, por meio de uma política 
especifica, cunhada na uniformização e centralização do atendimento para empobrecidos, 
carentes, abandonados e autores de ato infracional, fazendo reproduzir organismos 
similares nos estados (MESTRINER, 2012, p. 49). 
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De acordo com Sposati et al (1985), havia uma desarticulação dos órgãos 

prestadores dos serviços, uma vez que inexistia uma política governamental 

orientadora das ações e dos recursos aplicados. A assistência social como política 

pública surgia com sua face colada às ações e organismos geridos pelas primeiras 

damas e também como uma ação complementar aos programas assistenciais 

presentes em outros órgãos.  

Ao Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Secretaria de 

Assistência Social, competiria supervisionar a execução da política relativa à 

prestação de auxílio a pessoas carentes de recursos materiais, educacionais ou 

culturais e outras medidas de proteção social para cuja concessão não se haja 

exigido contraprestação direta dos assistidos (SPOSATI et al, 1985). 

Ao lado desse desarticulado aparato estatal, havia um progressivo repasse na 

execução dos serviços sociais a entidades privadas. No campo assistencial, essa 

diretriz se fez, inclusive, como estratégia de capitalização dos esforços naturais de 

solidariedade social exercidos pelas organizações da sociedade civil (Sposati et al, 

1985). O repasse de subvenções ou convênios às entidades privadas descaracteriza 

as funções da assistência social como de sua responsabilidade. 

Sposati (entrevista), afirma essa dificuldade de colocar a responsabilidade do 

Estado perante a Assistência Social como política pública, no período que se seguiu 

ao fim da ditadura militar (1985-1989), quando diz que: 

 
Durante a Nova República colocava-se em discussão a criação de 
um Ministério da Ação Social, não usavam a nomenclatura 
Assistência Social e sim Ação. Atenção Ação é a ideia de que um 
evento, de algo que inicia e termina em si mesmo. Portanto, ainda 
não se colocava em questão, a dimensão de uma política social com 
direitos e responsabilidades. 
 

Com o processo de abertura política no período do regime militar, a 

assistência social ganha um novo lugar, as alianças militantes vão incentivar o dever 

do Estado para com as políticas de proteção social (SPOSATI, 2005). Em 1985, o I 

Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República particulariza a assistência 

social como política pública, reconhece o usuário como sujeito de direitos e propõe a 

ruptura com a leitura caritativa e tutelar com que a assistência social se constituiu. 

Com o processo de redemocratização, o conhecimento da realidade e das 

dimensões da “dívida social” se impunha como prévia condição para qualquer ação. 

Foi assim que a constituição de grupos temáticos compostos por técnicos, 
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especialistas e representantes de trabalhadores e usuários das políticas sociais foi 

adotada como estratégia para realizar diagnósticos e propor soluções adequadas 

para os problemas identificados. A essa estratégia, somou-se a realização de 

estudos por pesquisadores e especialistas em políticas públicas, de modo a produzir 

informações capazes de conduzir o país na direção do fortalecimento da democracia 

emergente (BOSCHETTI, 2006). 

Dessa forma, o debate na academia vai ser de grande importância para a 

discussão da Assistência Social e o seu debate em diversos lugares no país. Nesse 

processo, será fundamental o protagonismo da categoria dos assistentes sociais 

que, tanto nos espaços profissionais como na formação acadêmica, que defendeu o 

projeto que logrou à Assistência Social o status formal de política pública, embora 

não tenha havido nenhuma luta específica em favor da assistência social. Na 

década de 1980, esta política passa a ser analisada como espaço contraditório e 

concebida como possível campo de concretização dos direitos sociais. E, após a 

CF/88, os assistentes sociais vão se interessar mais pelo debate e engajar-se pela 

regulamentação dessa área. 

O processo de Constituinte na qual o social tornou-se parte integrante teve 

resultado pela pressão popular. Dessa forma, os dispositivos, artigos, capítulos e 

títulos constitucionais foram sendo elaborados gradualmente nas comissões e 

subcomissões, das quais a sociedade podia participar por meio de organizações 

participativas. Foi na subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente que se 

forjaram de modo mais preciso os princípios da seguridade social. O trabalho das 

subcomissões começou pelas audiências públicas na qual a assistência social não 

foi objeto específico de nenhuma (BOSCHETTI, 2006). 

Depois dos debates e da apresentação das emendas parlamentares ao 

primeiro projeto, o relator elaborou o projeto substitutivo, em que incorporou as 

sugestões e emendas dos integrantes da subcomissão. Foi nesse projeto que surgiu 

o primeiro esboço da seguridade social, o qual englobava apenas a previdência e 

assistência social. A saúde permaneceu como uma política específica e autônoma. 

A proposta, nessa subcomissão, de um sistema de seguridade social com duas 

políticas – assistência social e previdência – foi a materialização da sugestão 

elaborada inicialmente pelo Grupo de Trabalho (GT) / Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS) em 1986, a qual havia sido motivada pela intenção de 
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melhor distinguir os benefícios previdenciários dos assistenciais (BOSCHETTI, 

2006). 

Na comissão de Ordem Social realizada em 1987, o relator exerceu um papel 

decisivo para a seguridade social ao incluir a saúde ao lado da assistência social e 

da previdência. Seu conceito foi ampliado e definido como um sistema integrado de 

ações dirigidas à proteção tanto dos trabalhadores como da população excluída do 

processo produtivo. A assistência social passa a ser organizada a partir de dois 

pilares: assumir a forma de ação complementar à previdência, com a garantia de 

benefícios mensais de transferência de renda aos idosos e às pessoas pobres 

portadoras de deficiência não atingidas pela previdência; e com o objetivo de 

assegurar o bem-estar das populações menos desfavorecidas (BOSCHETTI, 2006). 

A real inovação efetuada pela Comissão da Ordem Social foi em dois 

aspectos. O primeiro foi a distinção da assistência social como política específica, 

diferenciada da previdência e componente básico da seguridade social, o que 

assegurou a esta política o status de direito social e atribuindo ao Estado a 

responsabilidade de proteger a população pobre. O segundo aspecto foi que o 

projeto estabeleceu os princípios que sustentam a organização e gestão da 

assistência: a descentralização política e administrativa e participação da população 

organizada no processo de elaboração e execução das ações, por meio de 

conselhos de gestão. Esses princípios apontavam para tentativa de romper com o 

clientelismo, a pulverização e a centralização que caracterizavam historicamente as 

ações assistenciais (BOSCHETTI, 2006). 

Em todo o processo da Constituinte, aceleram-se as articulações e assim, em 

1988, a Assistência Social é finalmente reconhecida como direito e integradora das 

políticas sociais da Seguridade Social. Como assinala Boschetti (2006, p. 165): 

 

A seguridade social foi aprovada em função de três motivos: pressão 
do movimento sindical e dos aposentados e pensionistas pela 
previdência; movimento ideológico ligado a uma corrente política pela 
saúde; e movimento pessoal e humanitário pela assistência social. 

 

Para Netto (1997, p. 32) a Assistência Social: 

 

É medida legal e legítima que visa oferecer segurança social aos 
cidadãos não cobertos (ou precariamente cobertos) pelo lado 
contributivo da seguridade social, embora em vários casos, muitos 
contribuintes passam a ser destinatários da assistência. Neste 
mister, a assistência social visa livrar esses cidadãos não só dos 
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infortúnios do presente, mas também das incertezas do amanhã, 
protegendo-os das adversidades causadas por enfermidades, 
velhice, abandono, desemprego, desagregação familiar, exclusão 
social. 
 

O pós-Constituinte foi marcado pela eleição direta do Presidente da 

República, com a vitória nas eleições de Fernando Collor de Melo. Com as eleições, 

esperava-se reiniciar as discussões para consolidação da democracia social com as 

leis regulamentadoras. A responsabilidade de elaborar os projetos de lei que 

deveriam tornar os dispositivos constitucionais um direito real e efetivo foi confiada 

aos Ministérios da Saúde e da Previdência e ao Ministério do Planejamento, mais 

especificamente ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que decidiu 

trabalhar em conjunto com esferas governamentais e não-governamentais, entre 

elas a Universidade de Brasília (UnB) por tratar-se de uma instituição respeitável e 

externa a conflitos de interesses (BOSCHETTI, 2006).  

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Políticas Sociais (NEPPOS) da UnB 

a partir do convênio com o IPEA ficou responsável pela elaboração do pré-projeto de 

lei da assistência social. No início, não havia nenhum modelo de lei de assistência 

social para servir de base e a situação no campo assistencial, nesse período, era 

marcada por uma pulverização institucional e financeira, bem como pela indefinição 

a respeito do lugar que a assistência social deveria ocupar no âmbito do Estado.  

De acordo com Boschetti (2006), esse primeiro pré-projeto apresenta dois 

significados históricos incontestáveis. De um lado, ele foi o primeiro a apresentar 

medidas concretas para recompor a política assistencial e, de outro, o processo de 

sua elaboração se tornou uma oportunidade ímpar e inédita de aprofundar reflexões 

teóricas que marcaram um verdadeiro divisor de águas nas análises da assistência 

social. Este projeto se estruturou com base nos eixos: definição conceitual da 

assistência social, o financiamento, a organização e gestão, as prestações, e os 

serviços e programas assistenciais. 

A introdução da assistência social como política social da área da seguridade 

social incorpora uma inovação conceitual, mas também reiterava as heranças 

constitutivas da cultura política brasileira. Essa herança é decorrente da formação 

histórica do Brasil em que predominou elementos, tais como: a escravatura, a 

grande propriedade territorial e as relações de poder, apoiadas nas relações de 

dependência pessoal, no compadrio e na ideologia do favor. Essa herança favorece 



29 
 

o cultivo dos interesses privados, inclusive o uso privado dos recursos públicos, 

impeditivos da constituição de uma cidadania sólida e universal (COUTO, 2010).  

Conforme Pereira (1996), a assistência social enquanto um processo que 

resulta da relação entre interesses contraditórios pode servir tanto a um como a 

outro interesse (do capital e o do trabalho ou o da lógica da produção lucrativa e o 

das necessidades sociais). Nesse sentido, para autora, é possível vislumbrar duas 

modalidades de assistência social uma lato sensu e outra stricto sensu. A primeira, 

lato sensu, por estar respaldada tanto no movimento da sociedade quanto em 

garantias legais, integra efetivamente o projeto político das demais políticas de 

proteção social, o que seria a inovação desta política com a CF/88. A modalidade 

stricto sensu, seria a manutenção das velhas concepções históricas, capturada e 

fortemente manipulada pelos imperativos da rentabilidade econômica, ela é 

esvaziada de sua identificação com a justiça. Essa modalidade muitos a chamam de 

assistencialismo devido a sua estreita associação com a noção de pobreza absoluta 

e com formas emergenciais de atendê-las.  

Em paralelo a essas modalidades de assistência social, defendidas por 

Pereira (1996), Sposati (entrevista) assinala que uma questão que marcou as 

fricções na unidade de luta pela LOAS e as concepções da Assistência Social será,  

 
A diferença de concepção do âmbito da política que vai se colocar 
entre Potyara Pereira e a minha. Potyara segue a linha de uma 
política stricto sensu e outra de lato sensu, e afirmando que a 
assistência social é específica na clientela e genérica nas atenções. 
Convicta de que esta leitura não deixava de ser uma reiteração da 
apartação de uma parte da população e quebra da perspectiva de 
universalidade de cada política social, levanto a concepção de que a 
assistência social deveria ser provedora de algumas seguranças 
sociais enquanto uma política de proteção social não contributiva. 

 
Segundo Sposati (entrevista), essa discussão só foi esclarecida no debate 

realizado em 2003 no Ministério da Assistência Social, quando serão identificadas 

outras concepções de Assistência Social, 

 
Uma delas está no ECA onde a política de assistência social teria 
uma conformação distinta das demais ela seria de atendimentos, 
sem um horizonte próprio, portanto somente uma mediação 
processante para as demais políticas consideradas estruturantes ou 
de desenvolvimento. Uma crítica mais atual e procedente do RJ é a 
de que ela até pode ser uma política, mas não pode ser tão 
expansiva. Concepção esta que me parece de difícil entendimento. 
Digamos que a expansão ou não, da política está posta em relação à 
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demanda, e não, por um limite exterior a essa relação. É a demanda 
que define pela pressão para expansão da política quando a 
perspectiva é a de prover de atenção a quem dela necessitar. [...] 
Fica a pergunta: será que a assistência social deveria ter um 
tamanho limite? 

 
Com o processo de desertificação político e social advindo na década de 

1990 no Brasil, a política de assistência social estabelecida como política pública é 

especialmente prejudicada. Uma das primeiras medidas do governo Collor foi a 

criação do Ministério da Ação Social, ao qual vinculou as instituições assistenciais 

nacionais (LBA e FUNABEM). A primeira dama, Rosane Collor de Mello, assumiu 

efetivamente a presidência da LBA. 

Conforme assinala Sposati (entrevista), “a luta pela aprovação da LOAS foi 

em parte uma luta pela assistência social, mas também, em parte, uma luta contra 

Collor e contra o neoliberalismo”. Nesse período, como assinala a autora: 

 
De fato não se contava com uma teoria mais orgânica para a política 
de assistência social, a orientar a construção da LOAS e, por 
consequência, a luta social. Tinha-se a militância na perspectiva de 
confronto ao Collor que criou um Ministério de Ação Social e 
manteve sua então esposa à frente da presidência da LBA. Não se 
tinha uma clareza ainda da relação entre assistência social como 
proteção social que vai ocorrer somente em 2004 com a PNAS-04. 

 
Nesse contexto, o primeiro projeto de lei da assistência social elaborado pelo 

UnB/Ipea, que já havia sido modificado pelos conflitos de interesses, desviou-se do 

seu objetivo primordial e tornou-se um simples projeto de adaptação da organização 

existente às normas constitucionais que todavia ainda possuía a potencialidade de 

provocar mudanças profundas na assistência social. Este projeto, depois de 

aprovado pelo Senado, foi encaminhado para sanção presidencial, dois anos após a 

promulgação da Constituição. Porém, Collor vetou-o na totalidade em 17 de 

Setembro de 1990, reduzindo a zero todo o processo de elaboração desse primeiro 

projeto. Conforme Boschetti (2006, p. 212):  

 

Além das consequências diretas para a própria assistência, a não 
regulamentação dessa política teve impacto sobre a seguridade 
social, pois a ausência de organização das três políticas que a 
compõem significa sua não materialização como um sistema 
articulado e integrado de proteção social. 
 

O interesse político particular em manter o campo assistencial sob a tutela 

direta do presidente da república se revelou com mais força ainda durante o governo 
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Collor. A assistência social foi implementada mais como “caridade estatal” do que 

como direito constitucionalmente reconhecido. As ações desenvolvidas, sobretudo 

pela LBA, foram a maior expressão do que se poderia caracterizar como a utilização 

clientelista dos recursos públicos em beneficio de uma elite perdulária. 

O projeto de lei elaborado pela Comissão Nacional de Assistentes Sociais era 

mais completo e preciso que aquele criado pela UnB/IPEA, mas não o contrariava 

em nada. Ele o melhorava substancialmente, mantendo seus princípios praticamente 

intocados. Esta foi apresentada ao parlamento em 25 de Agosto de 1992 por quatro 

deputados de partidos de esquerda. 

Com o processo de impeachment16, assume Itamar Franco que possibilitou 

um processo de diálogo entre o governo e a sociedade civil. Embora essa 

articulação refletisse o conflito de interesses econômicos e políticos da conjuntura, 

este projeto de lei se realizou por uma convergência conflituosa para aprovação de 

uma regulamentação. Assim, após novos debates e negociações sobre Emendas 

Constitucionais, a proposta da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) torna-se 

Lei, então, em 7 de Dezembro de 199317. 

Dessa forma, a LOAS reafirma, em seu Art. 1º, a Assistência Social como 

“direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas”. A assistência social realiza-se de forma integradas às 

políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos 

sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 

universalização dos direitos sociais (BRASIL, 1993). 

Todavia, o processo de implementação desta política segundo Couto, Yasbek 

e Raichelis (2011), ocorrerá em uma conjuntura adversa e paradoxal, na qual se 

evidencia a profunda incompatibilidade entre ajustes estruturais da economia e 

                                                           
16 Devido a denúncias de corrupção e escândalos em seu governo, em 29 de Setembro de 

1992, por 441 votos favoráveis e apenas 38 contrários, foi aprovado o impeachment de 
Fernando Collor de Melo. Assume em seu lugar o vice-presidente Itamar Franco. 
17 Segundo entrevista de Roberto Jefferson, presidente da Comissão de Seguridade Social e 

Família entre 1991 e 1992 assinalava que “os projetos de lei tramitam rapidamente quando 
a sociedade faz pressão ou quando o governo deseja”. Essa pressa advinha que em 
dezembro de 1993, o ministro deixaria o cargo e porque a revisão constitucional estava 
prevista para 1993, e avaliava-se que, sem regulamentação, os artigos relativos à 
assistência social poderiam ser suprimidos (BOSCHETTI, 2006, p. 251)   
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investimentos sociais do Estado. Desse modo, ao mesmo tempo em que os avanços 

constitucionais apontam para o reconhecimento de direitos e permite trazer para a 

esfera pública a questão da pobreza e da desigualdade social, a inserção do Estado 

brasileiro na contraditória dinâmica e impacto das políticas econômicas neoliberais 

coloca em andamento processos desarticuladores, de desmontagem e retração de 

direitos e investimentos no campo social. 

A primeira Política Nacional de Assistência Social só foi aprovada cinco anos 

após a regulamentação da LOAS e, ainda assim, apresentou-se insuficiente e 

confrontada pelo paralelismo do Programa Comunidade Solidária, instituído pela 

Medida Provisória nº 81318 no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

Nesta Medida, o governo apresenta o Programa como principal estratégia de 

enfrentamento da pobreza no país e reitera a tradição nesta área que é a 

fragmentação e superposição de ações. Essa pulverização mantém a Assistência 

Social sem clara definição como política pública e é funcional ao caráter focalista 

que o neoliberalismo impõe às políticas sociais na contemporaneidade (COUTO, 

YASBEK, RAICHELIS, 2011). 

O governo de FHC resolveu substituir a desejada regulação do dever do 

Estado e direito do cidadão na assistência social por uma “nova relação solidária”, 

que manteve a opção reforçadora do neoliberalismo pela subsidariedade. O mix de 

conservadorismo e modernidade que irá influenciar no desenvolvimento da LOAS 

(SPOSATI, 2005). Segundo Sposati (entrevista), a autora expõe que,  

 
A assistência social como política pública será mais conhecida 
quando da aprovação da LOAS ao final de 1993, e pela extinção da 
LBA por FHC no início de 1994. Mas é preciso lembrar que ocorreu 
da parte do novo Governo FHC uma manobra diversionista como 
dizemos no âmbito da política. Na gestão de FHC permaneceu a 
Secretaria de Assistência Social no MPAS, mas foi criado o 
Comunidade Solidária no gabinete do Presidente. E, por óbvio, a 
atenção foi posta no Comunidade Solidária. Não ocorreu um 
fortalecimento da assistência social. Ali permaneceram atividades da 
velha LBA, as chamadas atividades que pagavam per capita para 
entidades sociais e consideravam o município como mais uma 
entidade. 

 

                                                           
18

 A Medida Provisória nº 813 de 1 de Janeiro de 1995, dispõe no art. 12 “Fica criado o 
Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tendo por objetivo 
coordenar as ações governamentais visando o atendimento da parcela da população que 
não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à 
fome e à pobreza” (BRASIL, 1995). 



33 
 

De acordo com Yasbek (1996), ao selecionar bolsões de pobreza, buscando 

alcançar os mais pobres, o Programa Comunidade Solidária (PCS) toma um perfil 

seletivo e emergencial que acaba por consistir apenas na distribuição de cestas 

alimentares e no repasse de recursos para a merenda escolar. O que traz para o 

Programa uma face assistencialista, paliativa e sem inovações, fazendo sucumbir 

diante de processos sociais de repetição das estruturas sociais geradoras da 

exclusão. 

Em 7 de Julho de 1995, realizou-se a I Conferência Nacional da Assistência 

Social, em que são discutidos, junto às organizações da sociedade, as teses 

fundantes da LOAS, o anúncio do sistema descentralizado e participativo, a 

municipalização, a renda mínima, a relação público-privado, o financiamento e o 

controle social. Estes assuntos são discutidos nas conferências posteriores (II e III); 

no entanto, não se via mudanças por parte do governo além da implementação dos 

conselhos e dos fundos.  

Logo, a crise na gestão da assistência social vai sendo acentuada. A 

expressão dessa crise será o impedimento da realização da III Conferência Nacional 

em 1999, tendo sido adiada para dezembro de 2001. Dessa forma, no governo FHC 

a LOAS em quase nada foi estimulada e capacitada a ter vida pública e política sob 

direitos sociais (SPOSATI, 2005). 

O ano de posse da primeira gestão do governo Lula, em 2003, dez anos após 

a implementação da LOAS, será marcado na Assistência Social pela realização da 

IV Conferência Nacional da Assistência Social, que com o tema “A Assistência 

Social como política de inclusão: uma nova agenda para a cidadania  –  LOAS 10 

anos”, teve como principal objetivo apontar os rumos da Política de Assistência 

Social no país. Nesta conferência, a principal decisão foi à admissão da construção 

e implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para dar a 

efetividade da assistência social como política pública de direito. 

Em cumprimento às deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência 

Social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por 

intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social e do Conselho Nacional de 

Assistência Social, aprova em 15 de Outubro de 2004 pela Resolução nº 145, a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

A PNAS buscava, portanto, incorporar as demandas presentes na sociedade 

brasileira no que tange a responsabilidade política objetivando tornar claras suas 
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diretrizes na efetivação da Assistência Social, definia a gestão política pelo pacto 

federativo com atribuições aos três níveis do governo, propunha um processo de 

descentralização buscando considerar as desigualdades socioterritoriais e a 

construção de uma rede de serviços com vistas a conferir maior eficiência, 

efetividade e eficácia. A PNAS ressalta o campo da informação, monitoramento e 

avaliação como meios estratégicos para uma melhor atuação no tocante às políticas 

sociais (BRASIL, 2004c). 

À PNAS seguiu-se o processo de construção e normatização nacional do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), aprovado por intermédio da Norma 

Operacional Básica (NOB) de Julho de 2005, que procurava enfrentar alguns 

problemas presentes na organização, gestão e financiamento da Política de 

Assistência Social. Tem como eixos estruturantes: a matriacialidade sócio-familiar; 

descentralização político-administrativa e territorialização estabelecendo novas 

bases para a relação entre Estado e sociedade civil; financiamento; controle social 

com participação popular e normas definidas para informação, monitoramento e a 

avaliação da política de assistência social. Estes eixos estruturantes tem o intuito de 

elaborar uma proteção social em perspectiva de articulação com outras políticas do 

campo social que são dirigidas a uma estrutura de garantias de direitos e de 

condições dignas de vida. 

Para a realização de ações direcionadas para proteger os cidadãos contra 

riscos sociais inerentes aos ciclos da vida e para o atendimento de necessidades 

individuais ou sociais, a divisão da assistência social propõe dois níveis de atenção: 

proteção social básica e proteção social especial. Na perspectiva de suprir as 

necessidades de reprodução social de vida individual e familiar e desenvolver suas 

capacidades e talentos para a convivência social, protagonismo e autonomia, 

entende-se que são necessários diferentes modalidades de proteção e atenção 

estatal, ou seja, por níveis de complexidades, estas, então, vêm a ser materializadas 

nos CRAS19 e no CREAS20 a partir dos serviços, programas e projetos. 

                                                           
19

 Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) operacionaliza a proteção social 
básica, são territorializadas de acordo com o porte do município; responsáveis pelas redes 
de serviços socioeducativos; benefícios de prestação continuada e eventuais; e serviços e 
projetos de capacitação e inserção produtiva. 
20  O Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) será 

operacionalizada através da rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues, abrigos, 
moradias provisórios para adultos e idosos; rede de serviços de acolhida para crianças e 
adolescentes com repúblicas, casas de acolhida, abrigos e família acolhedora; serviços 
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De acordo com Couto, Yasbek e Raichelis (2011), é possível afirmar que a 

regulamentação da Assistência Social como Política Pública constituinte da 

Seguridade Social, bem como o seu redesenho mediante a criação do SUAS 

sinaliza, sem dúvida, um avanço de relevância histórica na trajetória de uma Política 

que tem sua gênese estruturada sobre as bases da matriz caritativa e filantrópica, 

destituída de visibilidade na sua natureza política e institucional. 

Todavia, se por um lado a criação do SUAS representou um avanço político –

jurídico da Assistência Social, por outro, as determinações socioeconômicas e 

políticas do capital têm imposto grandes desafios a sua implementação, 

reconfigurando a política de Assistência Social, a partir dos programas de 

transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família. No Governo Lula (2003-2010), 

este programa se torna o “carro-chefe” de sua política. Vem sendo reforçado no 

Governo Dilma (2011- 2014) através do programa Brasil Carinhoso21, que propõe 

tirar a população da extrema pobreza através do aumento do benefício concedido, 

atualmente, pelo Bolsa Família. 

Em 2014, com o programa Brasil sem Miséria, já no Governo Dilma, houve 

um reajuste de 10% no valor que define a linha de extrema pobreza do país, que 

passa de R$ 70 para R$ 77 per capita. Com isso, o Programa Bolsa Família 

garantirá a complementação de renda de forma que nenhuma família tenha ganho 

mensal per capita abaixo de R$ 77. Ao todo, 36 milhões de pessoas se manterão 

fora da situação de extrema pobreza em decorrência da transferência de renda 

(MDS, 2014). Essa informação possibilita destacar o protagonismo que esse 

programa tem recebido nos últimos 12 anos de governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT). 

No sentido de unificar os programas sociais focalizados já existentes no 

Governo FHC (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio-Gás) e o cartão 

Alimentação (Fome Zero), o governo Lula cria e regulamenta em 9 de Janeiro de 

2004 o programa Bolsa-Família, respectivamente, pelo decreto de lei nº 10.836/04 

(BRASIL, 2004a) e nº 5.209/04 (BRASIL, 2004b). Este se destina as ações de 

                                                                                                                                                                                     
especiais de referência para pessoas com deficiência, abandono, vítimas de negligência, 
abusos e formas de violência; e ações de apoio a situações de riscos circunstanciais, em 
decorrência de calamidades públicas e emergências. 
21 O benefício do Brasil Carinhoso atende famílias com pelo menos um filho de até 15 anos 

que, mesmo recebendo o Bolsa Família, continuavam na extrema pobreza, ou seja, com 
renda mensal inferior a R$ 70 por pessoa. O novo benefício complementa a renda da família 
de modo que todos os seus membros supere esse patamar. 
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transferência direta de renda com condicionalidade às famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza no Brasil, tendo como objetivos: promover o acesso à 

rede de serviços públicos; combater a fome e promover a segurança alimentar e 

nutricional; estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação 

de pobreza e extrema pobreza; combater a pobreza e; promover a intersetorialidade, 

a complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder Público (BRASIL, 

2004b). 

Este programa faz parte de uma estratégia de Programas de Transferência de 

Renda implementadas em diversos países da Europa desde a década de 1930, mas 

que ganhou visibilidade no plano internacional, principalmente na América Latina, a 

partir da década 1970-1980, que diante das transformações econômicas, sociais e 

políticas, busca na renda mínima o direcionamento para o enfrentamento da questão 

social. De acordo com Silva e Silva (1997, p.87), a renda mínima considerada como 

a última expressão dos sistemas de proteção social assume: 

 

A perspectiva de complementação dos atuais sistemas, cujo objetivo 
é atacar a pobreza crescente, destacando a ideia de política pública 
de inserção, numa perspectiva descentralizada. A intenção é, 
portanto, reforçar os mecanismos de solidariedade e de assistência 
no âmbito do sistema atual de proteção social, adotando um sistema 
de cobertura social “multicategorial”, com vistas à superação das 
lógicas securitárias e assistenciais. 
 

Conforme assinala Silva e Silva (1997), essa renda mínima é um auxílio 

monetário, objetivando a cobertura de necessidades elementares que integra 

sistemas de proteção social de natureza e de níveis de desenvolvimento diferentes, 

apresentando forte tendência assistencial. Esta se situa numa perspectiva de 

racionalização das despesas sociais, aproximando-se, portanto, dos princípios 

definidos pela corrente liberal. 

O debate da renda mínima ganha destaque no Brasil a partir da década de 

1990, principalmente após a realização do Consenso de Copenhague em 1995, em 

que os representantes de Estado afirmaram acordo com os organismos 

internacionais, com o objetivo de precisar a pobreza de renda, relativa e absoluta; 

fixar metas e objetivos com prazos para a redução da pobreza geral e a erradicação 

da pobreza extrema; e colocar em prática planos nacionais contra a pobreza, os 

quais seriam responsáveis para o alcance de seus objetivos, bem como impulsionar 

a adoção de medidas nos planos locais. 
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Nesse sentido, para alcançar os objetivos propostos pelos organismos 

internacionais e manter os mecanismos de geração de superávits primários, o 

governo brasileiro, a partir do governo FHC, passa a investir em políticas focalizadas 

de combate à pobreza. Políticas as quais seguem uma lógica mais geral liberal e 

num programa político conservador e regressivo socialmente, próprios da nova fase 

por que passa o capitalismo sob hegemonia do capital financeiro (DRUCK; 

FILGUEIRAS, 2007). 

Uma das tendências de análise macroeconômica considera que esse modelo 

foi herdado pelo governo Lula, o qual levou os programas sociais focalizados as 

suas últimas consequências. É dessa forma, conforme Druck e Filgueiras (2007, p. 

31), que o programa Bolsa Família vem a se constituir: 

 

Numa política assistencialista e clientelista e, portanto, manipulatória 
do ponto de vista político, em particular em se tratando do seu 
público alvo: uma massa de miseráveis desorganizada e sem 
experiência associativa e de luta por seus direitos. A renda por ele 
transferida às famílias não se constitui num direito social, podendo 
ser reduzida e/ou retirada a qualquer momento, ao sabor dos 
interesses de cada governo – bem ao gosto da política fiscal liberal-
ortodoxa, que não concorda com nenhuma vinculação orçamentária 
entre receita e despesa; com exceção, obviamente, do pagamento 
dos juros da dívida pública. 
 

Dessa forma, o governo Lula, em conformação com a lógica do mercado e as 

imposições dos organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial (BM), redireciona o fundo público e cria um novo leque de 

instrumentos e políticas públicas para fazer frente à questão social, imprimindo uma 

nova tendência às políticas sociais. 

No tocante, as políticas que integram a seguridade social brasileira, Mota 

(2008) assinala que: 

 

Longe de formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção, 
adquiriram a perversa posição de conformarem uma unidade 
contraditória: enquanto avançam a mercantilização e a privatização 
das políticas de saúde e previdência, restringindo o acesso e os 
benefícios que lhes são próprios, a assistência social se amplia, na 
condição de política não contributiva, transformando-se num novo 
fetiche de enfrentamento à desigualdade social, na medida em que 
se transforma no principal mecanismo de proteção social no Brasil. 
 

Segundo a autora (2008), esta afirmação encontra amparo na expansão da 

Assistência Social e nas condicionalidades restritas da previdência e da saúde, 



38 
 

movimentos que vêm sendo sustentados por uma razão instrumental, circunscrita ao 

argumento do crescimento da pobreza e à impossibilidade de equilíbrio financeiro 

destas últimas, o que determina a necessidade de sistemas privados 

complementares concomitante à redução e/ou não ampliação de serviços e 

benefícios compatíveis com o aumento das necessidades da população. 

Essa tendência delineia um novo desenho à Política de Assistência Social a 

qual tem assumido a centralidade na Seguridade Social brasileira e, em um contexto 

que impõe um retrocesso no campo dos direitos, de desemprego e precarização do 

trabalho, ela passa a ser encarada como a política de proteção social, o que para 

alguns autores (as) tem sido considerado como um “mito” social. 

É diante desse contexto que o Serviço Social, como profissão que tem como 

objeto constante de suas produções acadêmicas as políticas sociais e que participa 

diretamente da discussão e planejamento destas, traz para o centro das discussões 

o significado da expansão da política de Assistência Social no Brasil. Esse debate 

põe em confronto se esta expansão é decorrente de uma assistencialização ou de 

um direito, objeto de estudo desse trabalho e que será aprofundado no último 

capítulo no debate que põe em confronto as concepções da Assistência Social. 

Conforme sinaliza Sposati (entrevista), no período da década de 1990, “a luta 

pela LOAS entre os assistentes sociais que ocupavam posições nos órgãos da 

categoria era unificada. Não ocorriam facções contra ou a favor, da assistência 

social, o confronto com Collor era o fato unificador”. A introdução da quebra de 

unidade entre os assistentes sociais quanto à política de assistência social, segundo 

a autora, passa a ocorrer,  

 
Quando Ana Elizabete Mota ao analisar em sua tese de doutorado os 
rumos da previdência social no Brasil, da qual fui banca de arguição, 
nomina a precarização do valor dos benefícios previdenciários como 
assistencialização da previdência. Isto é, atribui uma conotação 
negativa à assistência social rompendo com a noção de seguridade 
social, e a relação de complementaridade entre as políticas que lhe 
dão forma. Considero completamente sem sentido nominar de 
assistencialização qualquer processo de precarização de uma 
política social. 

 
Dessa forma, o processo de expansão da assistência social e consequente 

assistencialização, se afirma segundo Mota (1995, 2008), no âmbito da 

reengenharia da Seguridade Social, pois ao focalizar os segmentos mais pobres da 

sociedade, imprime-se outro desenho à política de Assistência Social, 
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principalmente porque a expansão desta política expressou pela centralidade dos 

programas de transferência de renda. No entanto, a autora não desconsidera os 

avanços sócio-jurídicos da política de assistência ela apenas, assinala que a 

ampliação da assistência vem subtraindo os direitos da classe trabalhadora. 

Segundo a mesma (2008, p. 134): 

 

Isso não significa que outros mecanismos presentes na Política 
Nacional de Assistência Social não venham sendo implementados; 
ao contrário, a criação do Sistema Único de Assistência Social 
robusteceu e reordenou as ações da assistência. A questão reside 
no fato de que ao fazê-lo subtraiu direitos de outras frações da classe 
trabalhadora. 
 

Assim, com base no pensamento de Mota (1995; 2008), a assistência social 

torna-se para parcela significativa da população a política de proteção social e não 

parte dela. O que recoloca sobre a expansão da assistência duas novas questões: o 

retrocesso no campo dos direitos já consolidados na esfera da saúde e da 

previdência e a relação entre trabalho e Assistência Social em tempos de 

desemprego e precarização do trabalho. 

O mito da Assistência Social consistiria, então, no trato efetivo da Assistência 

Social como alternativa corretora da “questão social”, mito que, ademais de 

inteiramente funcional à orientação contemporânea do grande capital, põe a 

assistência social como novo clientelismo, em determinadas conjunturas políticas 

nacionais. 

Em contrapartida, Aldaíza Sposati valoriza os avanços conquistados pela 

política de assistência social ao longo de sua perspectiva histórica, em 

contraposição aos que idealizam essa política e lhe atribuem um superpoder e uma 

capacidade que não tem, bem como aos que atribuem a esta uma conotação 

negativa, considerando que a Assistência Social leva à destruição dos direitos 

sociais (CFESS, 2011)22. 

A referida autora considera as concepções de Mota um equívoco, pois para 

ela a política de assistência social não pode ser reduzida ao pobre e à pobreza, uma 

vez que estas são expressões da questão social reflexo da lei de acumulação 

                                                           
22

 Estas reflexões foram delineados no Seminário Nacional “O trabalho do/a assistente social 
no SUAS” realizados pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e o Conselho 
Regional de Serviço Social –Rio de Janeiro e sistematizados na publicação organizada pelo 
CFESS (2011). 
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capitalista. Assim, as políticas sociais, especialmente a Assistência Social, não são 

capazes de superar este sistema efetuando uma transformação societária. 

Sobre os que consideram a “assistencialização da seguridade social”, Sposati 

apontam-nos como niilistas23, já que a Assistência Social é uma tríade formada 

conjuntamente com as políticas de Saúde e de Previdência Social, e que a proteção 

social é ainda mais que essas três políticas. Desse modo, ela considera que não 

existe o “mito da Assistência Social”, mas mistificações que partem de hipóteses 

precarizadoras da Assistência Social, sendo falaciosa e mistificadora a afirmação de 

que a presença da Assistência Social concorre para o desmanche da seguridade 

social e para a contenção das demais políticas, pois favorece a refilantropização, o 

crescimento do terceiro setor e a ausência do cumprimento do dever do Estado 

(CFESS, 2011). 

De acordo com Boschetti (2003, p. 42), acerca da concretização da 

assistência como direito, ela assinala que “os mesmos elementos que retardaram o 

reconhecimento legal da assistência social como direito podem estar agindo como 

obstáculos para sua concretização”, no sentindo em que “a mesma particularidade 

que dificulta o reconhecimento e a materialização do direito se alimenta e se 

reproduz da condição de não direito”.  

Entre as particularidades historicamente sinalizadas e inerentes à prática da 

assistência social, e ainda presente nessa política até os dias de hoje, destaca-se, 

com base em Boschetti (2003): a sua subordinação aos interesses clientelistas dos 

governantes e de muitos parlamentares que fazem das verbas e subvenções 

públicas um patrimônio privado; a sua frequente implementação em função dos 

interesses político-econômicos do governo em plantão; por muito tempo ter sido 

tratada como prática assistemática e descontínua e ter encontrado dificuldades até 

em receber a nomenclatura de política social; e a eterna confusão entre assistência 

e filantropia, na intencionalidade de manutenção da assistência sob a ótica do dever 

moral e submetida a interesses clientelistas e paternalistas. 

Assim, segundo Boschetti (2003), apesar de a política de assistência social 

ter assumido o status de política pública e direito social, ela assinala que esse 

                                                           
23 Doutrina filosófica que nega a existência do absoluto. Quer como verdade, quer como 

valor ético (JAPIASSU; MARCONDES, 2001). É a desvalorização e a morte do sentido, a 
ausência de finalidade e de resposta ao “por que”.   
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processo não foi acompanhado por uma ruptura com os elementos presentes nas 

particularidades históricas dessa política. 

Segundo Pereira (2012b), ainda existe preconceitos e ideias equivocadas 

sobre a Assistência Social. Essa tem sido negligenciada não só como objeto de 

interesse científico, mas como componente integral dos esquemas de proteção 

social pública. Em decorrência desse fato, a assistência social quase nunca é vista 

pelo que ela é, mas pelo que aparenta ser, pela sua imagem distorcida pelo senso 

comum ou mau uso político. Para muitos, a assistência social só existe porque as 

políticas sociais e econômicas que deveriam impedir uma “clientela” negligenciada, 

não funcionam a contento.  

Contudo, falar em assistência social como política é falar de um processo 

complexo que, embora não descarte o sentimento (de cooperação, solidariedade e 

até de indignação diante das iniquidades sociais), é, ao mesmo tempo, racional, 

ético e cívico. Racional, porque toda política de intervenção na realidade, assumida 

pelos poderes públicos, com o aval e controle da sociedade, deve resultar de um 

conjunto articulado e discernido de decisões coletivas que, por sua vez, se baseia 

em indicadores científicos. Ético, porque o combate às iniquidades sociais, mais do 

que um ato de eficácia administrativa, constitui uma responsabilidade moral que 

nenhum governo sério deve abdicar. A política de assistência social é também 

processo cívico, porque deve ter vinculação inequívoca com os direitos de cidadania 

social, visando concretizá-los. Concretizar direitos sociais significa prestar à 

população, como dever do Estado, um conjunto de benefícios e serviços que lhe é 

devido, em resposta às suas necessidades sociais (PEREIRA, 2012b). 

A política de Assistência Social brasileira além de constituir-se como rede de 

proteção, deve funcionar como uma espécie de alavanca para incluir no circuito dos 

bens, serviços e direitos existentes na sociedade grupos sociais injustamente 

impedidos dessa participação. Ela não estaria voltada para pobreza absoluta, mas 

também para a pobreza relativa ou para a desigualdade social. Ademais, ela não 

estaria desgarrada das demais políticas socioeconômicas e muito menos agiria para 

desmantelá-las ou substituí-las (PEREIRA, 2012b) 

Dessa forma, percebe-se que no âmbito do Serviço Social existe uma 

pluralidade de expressões teóricas que circundam o debate da concepção da 

Política de Assistência Social na contemporaneidade. Todavia, antes de delinear 
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essas concepções, é interessante apreender a inserção de parcela dessas autoras e 

de suas produções no debate da Política de Assistência Social. 

 

2.2 A Inserção do Serviço Social no Debate da Política de Assistência Social 

 

A efetivação das políticas sociais é o espaço primordial da prática do 

assistente social. O exercício profissional está diretamente vinculado à efetivação 

dessas políticas, entendidas enquanto mecanismos de enfrentamento da questão 

social resultado do confronto capital-trabalho. A prática do assistente social se torna 

fundamental, pois exige a busca de estratégias teórico-práticas no interior das 

políticas assistenciais que contribuam para o fortalecimento do processo 

organizativo dos setores populares (SPOSATI et al, 1985). 

No Serviço Social, o debate sobre a política de Assistência Social ganha 

maior visibilidade com o processo de redemocratização do país após o período de 

ditadura militar. Quando a discussão dessa política toma dimensões no domínio 

acadêmico, em que assume papel de destaque a Pontifícia Universidade Católica do 

estado de São Paulo (PUC/SP) no debate acadêmico, bem como outros sujeitos de 

representação coletiva, a exemplo da Associação Nacional dos Servidores da LBA 

(ANASSELBA); das Universidades Federais de Pernambuco e de Santa Catarina; da 

Associação Nacional dos Assistentes Sociais (ANAS), dentre vários outros, que 

promoveram atos e debates em defesa da assistência social como uma política 

pública, culminando na sua formalização na Constituição Federal de 1988. 

Conforme Sposati (entrevista), sobre a sua inserção no debate ela assinala 

que a sua,  

 
Primeira entrada nessa temática foi à constituição do tema como um 
campo de pesquisa. Esse foi objetivo daquele nosso livro de 198524 
que inclusive se indagava se esse não seria um campo de cidadania 
social que estaria encoberto por interesses privados, encapados com 
o disfarce do bem. Para entender o que se passava efetivamente 
nessa ação, se tinha ou não alguma coerência, como se explicava a 
ausência de uma política pública que a regesse é que partimos para 
a pesquisa. 

 
Essa pesquisa representou um estudo afinado com o momento histórico que 

se vivenciava o Brasil. O objetivo dessa pesquisa foi questionar os contornos que a 

                                                           
24

 A obra que se faz referência é a “Assistência Social na trajetória das políticas sociais 
brasileiras” (SPOSATI et al, .1985). 
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Assistência Social adquiria naquele período na sociedade brasileira e se ela seria 

um espaço de avanço do poder popular. Essa obra é até hoje referência histórica de 

estudo sobre o tema. 

No processo de luta para a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, 

as organizações representativas dos assistentes sociais (CRESS e CFESS25), que 

eram os principais trabalhadores dessa área, ainda não haviam instaurado um 

debate nacional a respeito de tal política. A reflexão teórica mais sistemática sobre a 

assistência social como campo privilegiado de intervenção estava apenas se 

iniciando e ainda não tinha se transformado em um movimento político de defesa da 

assistência como direito e política de seguridade social (BOSCHETTI, 2006). 

Com o processo de veto do projeto de lei da assistência social, os assistentes 

sociais se tornaram os interlocutores que assumiram a defesa da política de 

assistência social como direito social. A aplicação da Constituição, a reivindicação 

mais ampla dos direitos sociais e o esforço de superação de práticas sociais e 

profissionais conservadores se tornaram objeto de luta das instituições 

representativas dos assistentes sociais e, sobretudo do CFESS.  

Em meados da década de 1980, parte da corrente do Serviço Social, inserida 

nas universidades brasileiras e em um novo contexto político democrático, passou a 

problematizar o papel do Estado e das políticas sociais numa perspectiva mais 

ampla. A assistência social, por sua vez, começou a ser entendida como uma 

política pública capaz de garantir direitos, e não apenas como um conjunto de ações 

clientelistas, desmobilizadoras e assistencialistas. Nessa ótica, a ação profissional 

dos assistentes sociais nas instituições estatais, tanto no planejamento quanto na 

execução das políticas sociais em geral, e, da assistência social, em particular, 

adquiriu o sentido de defesa do acesso aos direitos sociais (BOSCHETTI, 2006). 

Logo após o veto presidencial, o CFESS instituiu um debate sobre a 

necessidade de recomeçar o processo de regulamentação da assistência social. 

Guiado pela preocupação de não repetir a concentração do debate em um grupo 

restrito de profissionais e especialistas e a resistência dos funcionários da LBA, o 

CFESS propôs um seminário nacional a fim de avaliar a decisão do presidente e sua 

                                                           
25

  O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) é uma autarquia pública federal que tem 
a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional 
do/a assistente social no Brasil, em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS). 
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implicação para área social, e também articular com diversas forças sociais que, até 

então, estavam ausentes do debate, a exemplo do movimento sindical. 

Uma comissão nacional foi criada para organizar esse seminário, com 

representação dos seguintes grupos: as universidades, por meio da Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), do Neppos/UnB e da 

PUC/SP; a categoria dos assistentes sociais, por meio do ANAS e do CFESS; os 

funcionários da LBA; e uma parte do movimento sindical. O principal resultado desse 

seminário foi a deliberação de que as entidades representativas dos assistentes 

sociais deveria realizar um amplo debate nacional. 

Para tanto, formou-se uma Comissão Nacional de Assistentes Sociais, que 

tinha como objetivo articular sujeitos e grupos sociais que estavam em campos 

opostos e de provocar um amplo debate no interior do país sobre a assistência 

social. É como ressalta Sposati (entrevista) ao dizer que a luta dos assistentes 

sociais que ocupavam posições nos órgãos da categoria era unificada. O que seria 

importante nesse período era a defesa de uma lei de regulamentação que pautasse 

a Assistência Social como um direito. 

As entidades que integraram essa comissão foram: CFESS, ANAS, Central 

Única dos trabalhadores (CUT), Neppos/UnB, ABEPSS, PUC/SP e Anasselba. Seus 

integrantes organizavam debates em suas regiões e levavam suas contribuições à 

Comissão Nacional que se reunia em Brasília. As reuniões eram, assim, um centro 

de convergência de diversas sugestões a ser organizadas e sistematizadas pela 

comissão que lhes atribuía lógica e coerência (BOSCHETTI, 2006). 

Dessas entidades, chama-se a atenção para os grupos de pesquisa do 

Neppos/UnB e para o Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da 

PUC-SP pela importância destes no processo de construção da Lei Orgânica da 

Assistência Social e também de realização de vários seminários, pesquisas e 

eventos científicos que possibilitaram a construção de referências teóricas que 

subsidiaram uma construção da assistência social como política pública. No 

intermédio ao processo de luta pela construção da LOAS, destacam-se como 

pesquisadoras imprescindíveis nesse período, assim como atualmente, as 

Professoras Drª Potyara Pereira e Drª Aldaíza Sposati.  

Como principais produções das autoras estudadas sobre a Política de 

Assistência Social, destacam-se: 
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Quadro 1: Principais produções das autoras estudadas sobre a Assistência Social 

 
ALDAÍZA SPOSATI 

 
ANA ELIZABETE 

MOTA 

 
IVANETE 

BOSCHETTI 

 
POTYARA 
PEREIRA 

Assistência Social 
na trajetória das 
políticas sociais 

brasileiras (1985). 
 

Os direitos (dos 
desassistidos) 
sociais (1989). 

 

Cultura da crise e 
seguridade social 

(1995). 
 

O mito da Assistência 
Social no Brasil: ensaios 
sobre Estado, Política e 

Sociedade (2008) 
 

Assistência 
Social no Brasil: 
um direito entre 
originalidade e 

conservadorismo 
(2003). 

 

A assistência social 
na perspectiva dos 
direitos: crítica aos 

padrões dominantes 
de proteção aos 
pobres no Brasil 

(1996) 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre as obras de Drª Potyara Pereira acerca da política de Assistência 

Social ressalta-se a importância de sua obra “A assistência social na perspectiva dos 

direitos: crítica aos padrões dominantes de proteção aos pobres no Brasil”, de 1996, 

onde a autora traz para discussão os conceitos e funções da assistência social, 

advertindo os equívocos e limitações mais arraigados na concepção dominante. O 

principal debate que surge desse trabalho é a discussão das modalidades de 

assistência social strictu e lato sensu, delineado no tópico anterior, que representou 

um debate na concepção da política de assistência social em relação à clientela e 

suas atenções. De certa forma, essa discussão tem sido reatualizada 

contemporaneamente por Mota (entrevista), quando ela diz que “a política de 

assistência social stricto sensu não pode se confundir, quer dizer, não é que ela 

pode se confundir é que ela tem um desenho X, mas ela ampliou-se muito mais do 

que o SUAS”. 

Já Aldaíza Sposati, afirma na entrevista que sua construção sobre a 

assistência social é resultado de “processos, vivências coletivas, pesquisas, 

reflexões, análises que constroem conteúdo”. Como se aponta acima, uma de suas 

principais obras foi a “Assistência Social na trajetória das políticas sociais 

brasileiras”, de 1985 e, também, “Os direitos (dos desassistidos) sociais”, de 1989. 

Nesse última (1989), a autora discute os usuários da política de assistência 

social e, dessa forma, delineia que a assistência social como mecanismo social e 

político no interior das relações sociais, constitui forma seletiva e discriminada de 

atenção a um segmento da população que não é senão o mais pauperizado. Assim, 

precisava-se conceber à assistência social, o estatuto de política social (construindo 
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sua visibilidade e colocando-a em debate social, econômico e político), como 

também reverter seu caráter discriminador em espaço estratégico de extensão da 

identidade, da representação e das atenções sociais aos segmentos mais 

espoliados. 

Essas produções26, assim como as autoras, tiveram grande relevância tanto 

para a formação acadêmica como para o debate e construção da política de 

assistência social. Como coloca Sposati (entrevista), acerca da Assistência Social, 

“pouco ou nada saberíamos dizer em 1985 dos 43 anos da Assistência Social ela 

sempre atuou sob mantos e sombras”. Logo, essas obras vieram somar para a 

construção de uma definição da política de Assistência Social assim como 

preconizava a CF/88 e ao mesmo tempo unia forças para a luta contra a 

regulamentação dessa política através da lei orgânica da assistência social. 

A defesa da construção da política de Assistência Social iniciou-se numa 

conjuntura em que a presença da ofensiva neoliberal propunha a contrarreforma do 

Estado e dos direitos sociais instituídos na Constituição Federal. Até mesmo com a 

aprovação da LOAS, havia uma resistência à Política de Assistência Social como a 

exemplo do descumprimento do prazo para o reordenamento institucional proposto 

na LOAS; a manutenção da Legião Brasileira de Assistência (LBA); e as dificuldades 

impostas ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

É durante as décadas de 1990 e 2000 que conforme assinala Mota (2007), a 

seguridade social integra a agenda política do Serviço Social brasileiro. A categoria 

profissional veio desde a década de 1970 posicionando-se sobre o valor estratégico 

das reformas sociais no Brasil. O que possibilitou não apenas a construção de uma 

massa crítica de conhecimentos, mas a formação de uma cultura profissional que, 

posicionada no campo da esquerda, obteve reconhecimento social, habilitando os 

profissionais e suas organizações a serem interlocutores e formuladores das 

políticas de seguridade social no Brasil.  

Uma discussão sobre as tendências da seguridade social, e especialmente 

sobre a assistência social, toma novas dimensões a partir de Mota (1995), quando 

ela expõe uma perspectiva de análise para a seguridade social diante da crise 

econômica, social e política dos anos 1980. As reflexões expostas em seu livro 

                                                           
26 No que se refere à política de Assistência Social destaca-se também as produções de 

Couto (2010), Faleiros (1983), Mestriner (2001), Silva e Silva (1997, 2006), Raichelis (2005), 
Schons (1999) e Yasbek (1993, 1996). 
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“Cultura da Crise e Seguridade Social”, foram fruto de sua experiência como 

assistente social e militante sindical, pois desde 1987 vinha problematizando o 

processo de constituição da seguridade social. Essa produção traz como hipótese 

geral que no leito da crise brasileira dos anos 1980 vinha sendo gestada uma cultura 

política da crise que recicla as bases da constituição da hegemonia do grande 

capital. 

Assim, a autora identificava a propensão de uma clivagem da política social 

em torno de dois polos: a privatização e a assistencialização da proteção social, 

instituindo, ao mesmo tempo, as figuras do cidadão-consumidor e do cidadão-pobre, 

este último objeto da assistência social (MOTA,1995). 

Nesse sentido, a seguridade social brasileira, longe de formar um amplo e 

articulado mecanismo de proteção, adquiriu a perversa posição de conformar uma 

unidade contraditória: enquanto a mercantilização da saúde e da previdência 

precariza o acesso aos benefícios e serviços, a assistência social se amplia, 

transformando-se num novo fetiche de enfrentamento à desigualdade social (MOTA, 

2007). 

Para Mota, essa tendência delineada em 1995 se concretiza nos anos 2000, 

uma vez que encontra amparo na expansão da assistência social e nas 

condicionalidades restritivas da previdência e da saúde, movimentos que vêm sendo 

sustentados por uma razão instrumental, circunscrita ao argumento do crescimento 

da pobreza e à impossibilidade de sustentabilidade financeira de ambas as políticas 

que requererem sistemas privados complementares e redução de serviços e 

benefícios (MOTA, 2007). 

Por isso, Mota (2008, 2012) se debruça sobre o estudo de um novo desenho 

da Política de Assistência Social, apesar de não conhecer os mecanismos de 

implementação da política, segundo a autora (entrevista): 

 
Toda a minha discussão não é uma análise, eu não sou especialista 
em Assistência, eu nunca trabalhei diretamente com programas de 
assistência, eu não conheço os mecanismos de implementação da 
assistência. Minha preocupação é com o significado social da 
assistência na dinâmica política, econômica e social desses últimos 
dez anos. 

 
Assim, irá definir que a nova tendência que tem se delineado na 

contemporaneidade “extrapolou, ampliou e se desdobrou em muito do núcleo duro 
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da assistência Social”. E, no século XXI, está adquirindo a condição de mecanismo 

integrador27.  

No momento em que, no Brasil, a assistência social padecia de notório 

desprestígio, Boschetti (2003) faz uma reflexão sobre a Assistência Social no Brasil 

ser um direito entre a originalidade e conservadorismo. Dessa forma, procura não 

relegar, à segundo plano, a política de assistência social no âmbito das políticas 

públicas.  

Assim, busca em sua obra (BOSCHETTI, 2003), analisar o significado da 

inserção da assistência social no sistema da seguridade social, apontando os limites 

estruturais à sua efetivação como direito social no capitalismo, o que acaba 

reduzindo a abrangência e a sua consolidação como política social. Também, traz 

em seu trabalho uma reflexão sobre o financiamento dessa política e a configuração 

do sistema descentralizado e participativo, ressaltando o papel assumido pelos 

sujeitos envolvidos na gestão da política de assistência social. 

Nesse tópico, apresentaram-se algumas das produções sobre a Assistência 

Social que permitem refletir, por um lado, pluralidade de concepções que coexistem 

nesse debate e, por outro, que essas concepções fazem parte de uma conjuntura 

política, econômica e social que abarca a trajetória de construção da Assistência 

Social como política pública. Desse processo de reflexão, pode-se apreender que, 

para o Serviço Social, o Governo Lula representou um grande divisor de águas e é a 

partir desse momento que as diferentes concepções de Assistência Social tornam-se 

explícitas. 

Com a eleição do Governo Lula em 2002, esperava-se que seria possível 

romper com o projeto hegemônico do grande capital. Essa compreensão, entretanto, 

não era homogênea, uma parte da esquerda partidária acreditava que essa 

mudança não seria possível uma vez que a composição política do partido na 

eleição desse período não tinha o caráter classista da sua formação em 198928. 

Dessa forma, evidencia-se o embate em que por um lado, tinha-se a expectativa de 

                                                           
27 No último capítulo, discutir-se-á melhor essa tendência defendida por essa autora e suas 

implicações nas concepções da Assistência Social. 
28 As eleições de 1989 foram as primeiras desde 1960 em que os cidadãos brasileiros aptos 

a votar escolheram seu presidente da república. A eleição presidencial brasileira de 1989 foi 
realizada em 15 de novembro, e os principais candidatos foram Fernando Collor de Mello 
para Presidente e Itamar Franco para Vice-Presidente ambos do Partido Republicano 
Nacional (PRN) e Luís Inácio Lula da Silva do PT para Presidente e José Paulo Bicou, do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) para Vice-Presidente. 
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que os movimentos sociais pudessem ter força na disputa de interesses políticos por 

conquistas históricas; e por outro lado, uma corrente de pensadores acreditava que 

o governo Lula seria incapaz de assumir compromissos históricos da classe 

trabalhadora. 

Durante o governo Lula no Brasil, o que aconteceu foi o enfraquecimento dos 

movimentos sociais. Com a justificativa da ingovernabilidade e a necessidade de 

manter a lei geral de acumulação capitalista, o governo reitera o projeto 

hegemônico. Os movimentos sociais nessa perspectiva, ao invés, de ratificarem 

suas lutas nas ruas, passam a ser cooptadas, num processo que Oliveira (2010) 

denomina de hegemonia às avessas. 

Apesar de entre o Governo Lula e Dilma ter havido manifestações pontuais 

dos trabalhadores, de fato os movimentos não tiveram mobilização de grande vulto. 

Essa realidade, entretanto, ganha um contorno diferente em junho de 2013, já no 

Governo Dilma, com as manifestações denominadas de “Jornadas de Junho” ou 

“Manifestações dos 20 centavos”.  

Essas manifestações ocorridas em diversas cidades do país tinham como 

base a crítica às instituições políticas. Essas críticas centravam-se em três sentidos: 

no plano conjuntural acreditava-se que o inferno urbano é de responsabilidade dos 

partidos políticos governantes; no plano estrutural destacava-se o caráter autoritário 

e excludente da sociedade brasileira, em que os partidos políticos usam o público 

para os interesses privados, a corrupção estrutural e a prevalência de relações de 

favor, clientela, tutela e cooptação; por fim, a crítica ao PT por ter abandonado aquilo 

que determinou seu nascimento e crescimento que seria o campo das lutas sociais 

auto-organizadas e ter-se transformado numa máquina burocrática e eleitoral 

(CHAUÍ, 2013). 

As manifestações de Junho representaram uma expressão espontânea e 

tiveram importância para as correlações políticas presentes na sociedade brasileira. 

Segundo Mota (entrevista): 

 
Os próprios movimentos, as jornadas de junho, elas mostraram algo 
bastante interessante elas mostraram que a população quer uma 
democracia real. Elas mostraram que a população está reagindo a 
esta mercantilização geral da cidade, da vida, do transporte, do 
grande capital. 
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Apesar de essas manifestações não expressarem o caráter das divisões 

sociais de classe, sua importância está no caráter de contrabalança à relação de 

retração e precarização dos direitos sociais na conjuntura em que a lógica 

competitiva do capital subordina as políticas sociais à política econômica. 

O importante é que o debate sobre a expectativa de que os movimentos 

sociais pudessem ter força na disputa de interesses políticos e a incapacidade do 

governo Lula de assumir compromissos históricos da classe trabalhadora tem 

repercussão em diversos espaços e segmentos da sociedade. Um desses 

segmentos é a profissão do Serviço Social, que tem como determinante em sua 

profissão a Questão Social em suas múltiplas expressões e que tem sua prática na 

formulação e implementação das políticas sociais. 

A conexão entre política social e Serviço Social surge com o incremento da 

intervenção estatal a partir dos anos 1930, pela via dos processos de modernização 

conservadora no Brasil. As protoformas do Serviço Social se desenvolvem como 

produto da divisão social e técnica do trabalho da ordem monopólica em que o 

enfretamento das latentes expressões da questão social exige do Estado à 

construção das políticas sociais o que vai ser objeto da profissionalização do Serviço 

Social. Dessa forma, estabelece uma relação intrínseca entre a questão social, as 

políticas sociais, o Estado e o Serviço Social. 

Dessa forma, a conjuntura atual dos governos Lula e de continuidade o 

Governo Dilma, ambos do partido dos trabalhadores (PT) e de esquerda, rebatem 

diretamente, no entendimento das políticas sociais, a qual a Assistência Social não 

será indiferente a esse processo. Com a eleição de Lula, um governo de esquerda, 

esperou-se que ele pudesse erguer pilares sustentadores da Assistência Social. 

Quando Lula assume, ele decepciona parcela da militância ao nomear Benedita da 

Silva para a Secretaria Especial da Assistência Social e promoção social, as ações 

da Assistência Social tinha cunho assistencialista e clientelista. 

Como parte da militância do Serviço Social do qual a PUC-SP é um exemplo, 

havia indicado outras pessoas para formação da Secretaria de Assistência Social e 

futuramente ao Ministério de Desenvolvimento Social, esperava-se que por dentro 

da instituição fosse possível interferir na Política de Assistência Social. Mas havia 

divergência, posições que consideram importante a participação de assistentes 

sociais na política, mas que não se limitaria a isso, uma vez que a emancipação 

política não dependeria apenas da política de Assistência Social. 
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Desse modo, o Governo Lula, em relação à Assistência Social, será também 

um divisor de águas no Serviço Social pois, de um lado, para um grupo do Serviço 

Social, o que importava era conseguir garantir que a assistência social erguesse os 

pilares sustentadores a política, e à medida que se conseguiu avanços jurídico-

políticos a exemplo da PNAS e do SUAS, obrigou a estas a defenderem o governo 

em vigor. Para outro grupo, no entanto, apesar do reconhecimento dos direitos 

conquistados em relação à Assistência Social, o avanço na emancipação política só 

será possível no âmbito mais geral, integrados as demais políticas e direitos sociais. 

Pode-se apreender que essas diferenças de concepções são resultado de um 

projeto de sociedade que autores (as) do Serviço Social, principalmente as que 

estão sendo citadas, defendem. E mais, repercutem na apropriação do significado, 

das políticas sociais e também na explicação sobre a Questão Social e conjuntura. 

Assim, para compreender essas semelhanças e diferenças, é necessário, 

primordialmente, compreender as categorias que perpassam as produções e a 

conjuntura política, econômica, social e cultura na qual a Assistência Social se 

insere. 
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3. O ESTADO, A QUESTÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO DAS 

POLÍTICAS SOCIAIS NO CAPITALISMO: categorias que evocam o 

debate da Assistência Social no Serviço Social 

 

Como sinalizado, esse capítulo traz uma reflexão sobre o processo de 

aprofundamento da Questão Social na sociedade capitalista, o papel do Estado e a 

construção dos direitos sociais e das políticas sociais. A abordagem desses 

conceitos é importante, uma vez que nos permite entender a correlação de forças 

que permeiam a edificação das políticas sociais como direitos e com as quais é 

possível ampliar melhores condições de vida e politizar os sujeitos sociais. Ademais, 

as políticas sociais situam-se, também na luta por emancipação política e humana. 

Dessa forma, além da reflexão destes conceitos, será analisado o processo 

de formação econômica, política e social brasileira em que os direitos sociais e as 

políticas sociais constituíram-se no Brasil, particularmente situando o contexto da 

Assistência Social como política pública. 

 

3.1 Os Fundamentos do Estado e da Questão Social na Construção da 

Proteção Social no Capitalismo 

 

A existência das políticas sociais está associada à constituição da ordem 

burguesa, do modo específico de produzir e reproduzir da sociedade capitalista. De 

acordo com Mota (entrevista), 

 
na realidade do desenvolvimento do capitalismo monopolista as 
políticas sociais são uma das mediações do acesso e do exercício de 
direitos sociais. [...] Quem estabelece a mediação desse direito ser 
exercido através das políticas sociais e encerra nela é a própria 
conjuntura, é a própria dinâmica do capitalismo. 

 
Para Behring e Boschetti (2008), o estudo das políticas sociais deve 

considerar sua múltipla causalidade. Do ponto de vista histórico, é preciso relacionar 

o surgimento das políticas sociais às expressões da questão social que possuem 

determinantes em sua origem. Do ponto de vista econômico, faz-se necessário 

estabelecer relações da política social com as questões estruturais da economia e 

seus efeitos para as condições de produção e reprodução da vida da classe 
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trabalhadora. E do ponto de vista político, preocupar-se em reconhecer e identificar 

as posições tomadas pelas forças políticas em confronto. 

O termo Questão Social surge a partir da terceira década do século XIX para 

designar o pauperismo causado pelos impactos da instauração do capitalismo em 

seu estágio industrial-concorrencial. A pauperização massiva dos trabalhadores era 

o aspecto mais imediato desta nova sociabilidade. A pobreza crescia na razão direta 

em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas (NETTO, 2009). 

Com a Revolução de 1848 29 , a partir da metade do século XIX, essa 

expressão passa a ser associada ao pensamento conservador. Assim, perde 

paulatinamente sua estrutura histórica determinada e é crescentemente 

naturalizada, passando a ser vista como característica ineliminável de toda e 

qualquer ordem social. Dessa forma, trata-se de combater com ações que omitissem 

os fundamentos estruturais da sociedade burguesa. 

No entanto, os movimentos dos trabalhadores de 1848 acenderam a 

consciência política de que a questão social está necessariamente colada à 

sociedade burguesa e somente a supressão dessa, conduz à supressão da Questão 

Social. Ademais, possibilitou o reconhecimento da condição do proletariado de 

classe em si a classe para si30. 

Na dimensão teórica, a análise da lei geral da acumulação capitalista só 

ganha dimensão em 1867 com o primeiro volume d´o Capital, em que seu capítulo 

XXIII, revela a anatomia da questão social, sua complexidade, seu caráter de 

corolário (necessário) do desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. 

Logo, diferentes estágios capitalistas produzem diferentemente manifestações da 

questão social. “Sem ferir de morte os dispositivos exploradores do regime do 

capital, toda luta contra as suas manifestações sócio-políticas e humanas está 

condenada a enfrentar sintomas, consequências e efeitos” (NETTO, 2009, p. 157). 

                                                           
29 A revolução de 1848, conhecida como Primavera dos Povos, foi um movimento popular na 
França contra o Governo em vigência. Nesse mesmo ano foi lançado o “Manifesto do 
Partido Comunista” de Karl Marx e Friedrich Engels que dava aporte ideológico a luta contra 
a hegemonia burguesa. Apesar de não ter conseguido instalar um regime socialista essa 
Revolução teve grande importância para que uma nova polarização política ganhasse vida 
em diversos países da Europa.  
30  “As condições econômicas, inicialmente, transformaram a massa do país em 
trabalhadores. A dominação do capital criou para esta massa uma situação em comum, 
interesses comuns. Esta massa, pois, é já, face ao capital, uma classe, mas ainda não o é 
para si mesma. Na luta, de que assinalamos algumas fases, esta massa se reúne, se 
constitui em classe para si mesma. Os interesses que defende se tornam interesses de 
classe. Mas a luta entre classes é uma luta política” (MARX, 1985, p.159) 
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O processo de reconhecimento da Questão Social inicia-se no período 

histórico em que o capitalismo monopolista sucede o capitalismo concorrencial, uma 

vez que o capitalismo monopolista recoloca, em patamar mais alto, o sistema 

totalizante de contradições que confere à ordem burguesa os seus traços basilares 

de exploração, alienação e transitoriedade histórica. 

Para alcançar seu principal objetivo, que é a maximização dos lucros pelo 

controle dos mercados, o capitalismo monopolista pelos próprios mecanismos que 

deflagra para efetivar-se com chance de êxito, demanda mecanismos de intervenção 

extra-econômicos. Para tanto, necessita da refuncionalização e o 

redimensionamento do Estado, que passa a ter suas funções políticas embrincadas 

organicamente com as funções econômicas.  

Conforme Netto (2009), o Estado funcional ao capitalismo monopolista é, no 

nível das suas finalidades econômicas, o comitê executivo da burguesia 

monopolista. O Estado opera para propiciar o conjunto de condições necessárias à 

acumulação e à valorização do capital monopolista. Nesse caso, proporciona as 

condições, a exemplo do financiamento do próprio aparelho estatal para a 

reprodução ampliada do capital e a garantia da conservação física da força de 

trabalho ameaçada pela superexploração. 

Todavia, o Estado situa-se em uma relação com interesses das classes 

sociais, as quais norteiam a condução de políticas econômicas e sociais. Dessa 

forma, Pereira (2012a, p. 28), assinala que: 

 

O Estado não é um fenômeno dado, a-histórico, neutro e pacífico, 
mas um conjunto de relações criado e recriado num processo a-
histórico tenso e conflituoso em que grupos, classes ou frações de 
classe se confrontam e se digladiam em defesa de seus interesses 
particulares. É por isso que se diz que o Estado é uma arena de 
conflito de interesses. 
 

Assim, no capitalismo monopolista, o Estado, para exercer o papel de comitê 

executivo do Estado burguês, necessita legitimar-se politicamente incorporando 

outros protagonistas sociopolíticos. Para o alargamento de sua base de sustentação 

e legitimação, o Estado generaliza e institucionaliza os direitos e garantias cívicas e 

sociais. Esse processo será mediatizado pela correlação das classes sociais, ao 

mesmo tempo em que o Estado é capturado pelo capitalismo monopolista ele é 

permeável a demandas das classes subalternas. 



55 
 

Para Sposati (entrevista), “o Estado deve ser responsabilizado pelas 

condições objetivas de vida do cidadão, que não mero reflexo de sua vontade 

individual”, e, assim, considera a política social pública de proteção social ao 

cidadão como direito social. De acordo com a autora, “não podemos considerar que 

a política social é um corretivo da questão social”, ela na verdade tem: 

 
um sentido civilizatório enquanto uma solidariedade extensiva de 
uma sociedade que considera que todos devem ter um conjunto de 
condições de dignidade e qualidade de vida. [...] Não vejo que tenha 
sentido uma política social que não seja direito social. A política 
social tem que ser provedora de direitos sociais, humanos. Então eu 
não vejo o que é uma política social se ela não tem direitos sociais. 
Não consigo conceber a leitura de uma política social que não seja 
direito, ela é um movimento histórico que inscreve a necessidade do 
cidadão como provisão coletiva no interior do Estado. 

 
São nessas condições que as expressões da questão social tornam-se 

objetos de uma intervenção sistemática e contínua por parte do Estado. E é a partir 

da concretização das possibilidades econômico-sociais e políticas segregadas que a 

questão social se põe como alvo de políticas sociais. Como assinala Behring e 

Boschetti (2008, p. 51), “as políticas sociais e a formatação de padrões de proteção 

social são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento às 

expressões da questão social no capitalismo”. 

Para dar conta das crescentes demandas sociais, o Estado capitalista, 

renunciou à sua posição equidistante de árbitro social para tornar-se francamente 

interventor. Assim, o Estado capitalista tornou-se parte visivelmente interessada nos 

conflitos entre capital e trabalho, assumindo um forte papel regulador nos efeitos 

diruptivos da questão social (PEREIRA, 2012a). 

Frente ao reconhecimento da questão social inerente às relações sociais nos 

marcos do capitalismo e concomitante a luta dos trabalhadores, que, de acordo com 

Mota (entrevista), “os direitos são exatamente os direitos sociais criados na 

sociedade burguesa como a expressão de um contrato entre cidadãos e Estado31” A 

autora, então, complementa que esses direitos são resultado de “um movimento da 

                                                           
31 Com o desenvolvimento do capitalismo surge uma discussão sobre o papel do Estado. 
Desde Maquiavel tem-se a busca de uma abordagem racional do exercício do poder político 
por meio do Estado. Naquele momento este era visto como um mediador civilizador ao qual 
caberia o controle do desejo insaciável dos homens de vantagens materiais, próprias aos 
homens em estado de natureza. Com os contratualistas (Hobbes, Locke e Rousseau), a 
partir do século XVI, defende-se a ideia que o Estado originou de um consenso das pessoas 
em torno de alguns elementos essenciais para garantir a existência social. 
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sociedade em que [...] as classes fundamentais vão lutar por acesso a meios de vida 

[...] e a resposta que o Estado dá a essas lutas são as políticas sociais”. Contudo, 

“os direitos sociais não se resumem a acesso as políticas”.  

A instituição dos direitos sociais está inscrita no processo de luta por 

emancipação política. No entanto, essa emancipação ainda está distante de 

alcançar a emancipação humana. Mota (entrevista) ainda vai mais além quando ela 

assinala que “a emancipação política ela é um questão, mas ela não é uma 

estratégia da emancipação humana”. Segundo a mesma (entrevista), “pode ter 

emancipação humana sem passar pela emancipação política se houver um 

processo revolucionário”. De acordo com Mota (entrevista), a emancipação política 

“faz parte do processo social, mas ela não é um degrau, ela não é uma etapa, ela 

não é uma estratégia, ela não é uma condicionalidade da emancipação humana”. 

Ambas seriam emancipações de ordens distintas,  

 
uma diz respeito ao reconhecimento por parte do Estado, portanto 
não há nenhuma incompatibilidade entre capitalismo e emancipação 
política. Já a emancipação humana ela é uma ruptura com uma 
determinada questão. Claro que o ideário da emancipação humana é 
um ideário que pode estar presente também na luta por emancipação 
política, mas não como uma estratégia. 

 
Para Marx (2010), a emancipação política decompõe a vida burguesa em 

seus componentes sem revolucionar esses mesmos componentes nem submetê-los 

a crítica. De acordo com o autor (p.11): 

 

O combate em favor das liberdades públicas no âmbito do Estado 
parece importante, mas não um objetivo em si ou a “forma definitiva 
da verdade social”. Limitado ao plano especifico do Estado, separado 
da sociedade civil ele leva simplesmente a uma “revolução parcial”, a 
uma revolução “apenas política, que deixa intacto os pilares da 
casa”.  

 

Assim, de acordo com Marx, comparar a emancipação política com a 

emancipação humana imobilizaria o processo histórico nos marcos da sociedade 

burguesa. E, supor que a emancipação humana se realiza nos marcos da sociedade 

burguesa, é colocar um fim no processo de lutas sociais. A emancipação do homem 

é muito mais ampla do que a emancipação política. 

Em outra perspectiva, Coutinho (2005) afirma que uma das características da 

modernidade é a presença de um processo dinâmico e contraditório, mas de certo 
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modo obstante de aprofundamento e universalização da cidadania, da crescente 

democratização da cidadania. Todavia, é preciso considerar também esse período 

pelo ângulo da ampliação e da universalização da cidadania, concebê-la como uma 

época histórica marcada pela promessa da plena emancipação do homem de todas 

as opressões e alienações de que tem sido vítima, a maioria das quais produzidas e 

reproduzidas precisamente pelo capitalismo.  

Esse entendimento de Coutinho (2005) parte da perspectiva de um Estado 

ampliado conforme propõe a concepção gramsciana que seria uma síntese 

contraditória e dinâmica entre a sociedade política e a sociedade civil. A concepção 

de Marx e Engels no qual o Estado seria o comitê executivo da burguesia reflete 

uma visão restrita32. Dessa forma, a configuração de um Estado ampliado abriu a 

possibilidade concreta de que a transformação radical da sociedade – a construção 

de um ordenamento socialista capaz de realizar plenamente a democracia e a 

cidadania – se efetue agora não mais através de uma revolução violenta, mas 

através de um processo longo de reformas. 

Apesar de considerar que a universalização da cidadania é incompatível com 

uma sociedade de classes, para Coutinho (2005), a ampliação da cidadania – esse 

processo progressivo e permanente de construção de direitos democráticos que 

caracteriza a modernidade- terminaria por se chocar com a lógica do capital, pois as 

conquistas da democracia tem resultado sistematicamente das lutas dos 

trabalhadores contra os princípios e as práticas do liberalismo excludente defendido 

e praticado pela classe burguesa. Logo, os direitos são fenômenos sociais, resultado 

de uma luta permanente travada a partir das classes subalternas. 

Bobbio (2004) assinala que a democracia requer a construção jurídica das 

regras do jogo e o direito sendo meio indispensável para modelar e garantir a 

qualidade das instituições democráticas. Segundo o autor, os direitos, por mais 

fundamentais que sejam, são direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, 

caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 

                                                           
32

 De acordo com Coutinho (2005), a visão restrita de Marx e Engels não pode ser 
considerada um equívoco, pois em 1848 o Estado capitalista se manifestava efetivamente 
como uma arma nas mãos da burguesia, como algo fortemente excludente e coercitivo. 
Depois desse período, surgiram inúmeros fenômenos novos no mundo capitalista ocidental, 
tanto na esfera econômica quanto na política, que terminaram por modificar a própria 
natureza do Estado capitalista (COUTINHO, 2005). 



58 
 

Bobbio (2004) denomina de “Estados de direito” os Estados onde funciona 

regularmente um sistema de garantias dos direitos do homem. Logo, o 

reconhecimento e a proteção dos direitos do homem são a base das constituições 

democráticas e, ao mesmo tempo, a paz é o pressuposto necessário para a 

proteção efetiva dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional. 

De acordo com Bobbio (2004, p. 203): 

 

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos 
necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem 
reconhecidos e efetivamente protegidos não existe democracia, sem 
democracia não existem as condições mínimas para a solução 
pacifica dos conflitos que surgem entre os indivíduos, entre grupos e 
entre as grandes coletividades tradicionalmente indóceis e 
tendencialmente autocráticas que são o Estado, apesar de serem 
democráticas com os próprios cidadãos.  

 

Dessa forma, para o autor, sem direitos do homem reconhecidos e protegidos 

não há democracia e, sem democracia, não existem as condições mínimas para a 

solução pacifica dos conflitos, uma vez que o cidadão só é considerado parte da 

civilização quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. 

O patamar dos direitos, do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, 

não é o mecanismo que vai permitir a superação da questão social. Todavia, na falta 

de condições objetivas estratégicas para transformar o sistema que os oprimia, a 

classe trabalhadora aproveitou os impactos de outras condições objetivas e 

subjetivas presentes na consolidação dos Estados nacionais para abraçar, no seio 

de seu próprio sistema, a causa dos direitos sociais (PEREIRA, 2012a). 

Fato que faz pensar na importância da emancipação política na sociedade, 

pois essa expõe a questão social e pressiona o capital a ceder melhorias a condição 

de vida dos trabalhadores. 

Em uma perspectiva que se aproxima da defendida por Coutinho (2005), 

Sposati (entrevista) assinala que:  

 
em um projeto societário claro anuncio uma sociedade emancipada, 
onde o homem emancipado se vê livre da obrigatoriedade do 
trabalho subalterno, da venda da sua força de trabalho. É esse 
sentido libertário que busca o trabalho socialmente justo, digno e 
realizador de possibilidades humanas. Porém, o processo pelo qual 
tudo isto vai ocorrer, toda essa possibilidade é outra dimensão. 
Entendo que temos que desencadear processos efetivos. Temos, 
portanto e ao mesmo tempo o limite e a possibilidade. 
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A superação da sociabilidade capitalista só é possível no processo de luta das 

classes fundamentais, que lutam por melhores condições de vida. É preciso 

considerar a importância do principal mecanismo que vai mediar o acesso ao direito 

de viver dos sujeitos sociais, que são as políticas sociais dentro da sociabilidade 

capitalista. As características dessas políticas variam de país para país e o seu 

desenvolvimento não se dará de modo uniforme, pois dependem das 

particularidades sócio-históricas e da força dos conflitos entre capital e trabalho. 

As políticas sociais são resultado desse processo complexo e 

multideterminado por correlações de forças que, por um lado, procura satisfazer 

necessidades sociais e, por outro, não deixa de atender aos interesses da 

acumulação capitalista (PEREIRA, 2009). 

No período de liberalismo clássico, século XIX, defendia-se que o mercado 

regia-se por uma mão invisível e ao Estado teria apenas três funções: a defesa 

contra os inimigos externos; a proteção de todo o indivíduo de ofensas dirigidas por 

outros indivíduos; e o provimento de obras públicas, que não possam ser 

executadas pela iniciativa privada. Trata-se de uma sociedade fundada no mérito de 

cada um em potenciar suas capacidades supostamente naturais. Nesse ambiente 

intelectual e moral, não se devia despender recursos com os pobres, dependentes, 

ou “passivos”, mas vigiá-los e puni-los (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).  

De acordo com Behring e Boschetti (2008), algumas das características 

essenciais do liberalismo seriam: predomínio do individualismo; a garantia do bem-

estar individual o que ocasionaria o bem-estar coletivo; predomínio da liberdade e 

competitividade; a naturalização da miséria; predomínio da lei da necessidade; a 

manutenção de um Estado mínimo; e a defesa da política social como paliativo. 

O contexto liberal foi marcado pela negação dos direitos sociais e, por 

conseguinte, das políticas sociais. Nesse período, estas eram vistas como um 

paliativo, sendo débil a intervenção do Estado que apenas tinha o papel de 

assegurar assistência mínima aos segmentos mais empobrecidos. A principal 

conquista dos trabalhadores no período liberal foi a redução da jornada de trabalho 

para 10 horas, apesar de que esta não se estendia para crianças e mulheres. 



60 
 

Todavia, a partir de 1929, delineia-se uma crise do modelo liberal, bem como 

da ideologia 33  que lhe dá sustentação. Este enfraquecimento foi resultado dos 

processos político-econômicos, nos quais se destacam o crescimento do movimento 

operário que passou a ocupar espaços políticos importantes, obrigando a burguesia 

a reconhecer direitos de cidadania política e sociais cada vez mais amplos; e a 

concentração e monopolização do capital, demolindo a utopia liberal do indivíduo 

empreendedor. 

Como resposta a esta crise do capitalismo, ganham expressão as ideias de 

John Keynes. De acordo com esse autor, o Estado tem legitimidade para intervir por 

meio de um conjunto de medidas econômicas e sociais, tendo em vista gerar 

demanda efetiva, ou seja, disponibilizar meios de pagamento e dar garantias ao 

investimento, inclusive contraindo déficit público, tendo em vista controlar as 

flutuações da economia (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).  

Segundo Keynes, cabe ao Estado o papel de restabelecer o equilíbrio 

econômico, por meio de uma política fiscal, creditícia e de gastos, realizando 

investimentos ou inversões reais que atuem, nos períodos de depressão, como 

estímulo à economia. Nas fases de prosperidade, ao contrário, o Estado deve 

manter uma política tributária alta, formando um superávit, que deve ser utilizado 

para o pagamento das dívidas públicas e para a formação de um fundo de reserva 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2008). As políticas sociais estão incluídas nessa 

intervenção no sentido de amortecer os efeitos das crises. 

Essa fase será denominada como “Welfare State” e será marcada na 

economia pelo modo de produção fordista 34  e pela intervenção do Estado na 

regulação social através do pleno emprego e do reconhecimento dos direitos sociais. 

Segundo Texeira (1996, p. 212):  

 

O Estado é obrigado a abandonar sua posição de ‘vigia da economia’ 
para se tornar instrumento de salvação do sistema, com suas 

                                                           
33

 Marx considera como ideologia as ideias falsas que os homens tem da realidade e incidem 

sobre o político e social (BOUDON e BOURRICAUD, 2000). Dessa forma, a ideologia liberal 
seria um corpo de formulações teóricas que defendem um Estado que tenha como função 
principal e específica a instituição de um estado jurídico, no qual a liberdade de cada um 
possa coexistir com os outros segundo um conjunto de leis expressas num código ou numa 
constituição. 
34 Modo de produção caracterizado por uma base técnica eletromecânica de produção em 

massa para consumo em massa, e uma estrutura organizacional hierarquizada e 
verticalizada. 



61 
 

políticas de apoio direto ao processo de acumulação de capital e com 
políticas sociais compensatórias de ajuda para os excluídos do 
mercado.  
 

O Estado de Bem-Estar Social e o modo de produção fordista garantiram - 

num contexto de onda longa expansiva – a recuperação e a manutenção da taxa de 

lucro do capital trazendo ganhos aos padrões materiais de vida dos trabalhadores, 

com o reconhecimento dos direitos sociais que repercutiu na consolidação de 

políticas sociais (SILVA, 2009). 

Esta nova fase, conforme Pereira (2009) será caracterizada por três marcos: 

o receituário keynesiano de regulação econômica e social, inaugurado nos anos 

1930; as postulações do Relatório Beveridge 35  sobre a Seguridade Social, que 

propunha uma completa revisão do esquema de proteção social; e a formulação por 

T.H Marshall da teoria trifacetada da cidadania36 (direitos civis, políticos e sociais). 

Em paralelo a essa teoria da cidadania de Marshall, Behring (2006) destaca a 

relação entre política social e cidadania elaborada por Barbalet (1989). De acordo 

com Barbalet, não existe uma relação imediata entre cidadania e política social, uma 

vez que esta última é o centro de um conflito de classe e não apenas um meio para 

diluí-lo ou desfazê-lo.  

Outro elemento, assinalado por Behring (2006), sobre a obra de Barbalet 

(1989) é que para ele ainda que seja desejável pelos segmentos democráticos que a 

relação – política/cidadania – se estabeleça plenamente, pode haver contradição 

entre a formulação/execução dos serviços sociais e a consecução de direitos. Não 

havendo uma necessária identidade prática entre política social e direito social, o 

que se torna contraditório com a perspectiva universal do direito social.  

Por fim, Behring (2006) aponta que Barbalet (1989) considera que o conceito 

de direito social de cidadania pode conter ou não um elemento de crítica e de 
                                                           
35 O surgimento do modelo beveridgiano de política social - seguridade social - vai além do 

modelo bismarckiano de seguros sociais. O modelo bismarckiano, surgido na Alemanha no 
final do século XIX, tem como princípio a lógica do seguro, tendo como critério de benefício 
à contribuição individual, já o modelo beveridgiano tem como princípios a responsabilidade 
estatal na manutenção de vida dos cidadãos, universalidade dos serviços sociais e a 
implantação de uma “rede de segurança” de serviços de assistência social. O Welfare State, 
portanto, vai ter como base o modelo de Beveridge, sem, contudo, romper, em alguns 
países com o modelo bismarckiano de seguro social. 
36 Para Marshall a cidadania compunha-se por três grupos de direitos: os civis necessários 

às liberdades individuais; os políticos que consistem no direito de participar do exercício do 
poder; e por fim, os direitos sociais caracterizados como o acesso a um mínimo de bem-
estar econômico e de segurança, com vistas a levar a vida de um ser civilizado (PEREIRA, 
2009). 
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proposição da política social na perspectiva da sua ampliação. Há que qualificar, 

portanto, a relação entre cidadania e direito social nas pautas de luta dos 

movimentos sociais. Segundo a autora (2006), a questão da cidadania e sua relação 

com a política social são polêmicas, inclusive entre os assistentes sociais, onde está 

presente a visão de Marshall. 

Deste modo, somente no período do pós-segunda guerra mundial, com o 

Welfare State (1945-1970), que a política social se generaliza e se caracteriza 

enquanto uma miríade de programas e projetos que garantem proteção social sem 

prévia contribuição. Ela se deu de forma gradual e diferenciada entre os países, 

dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe trabalhadora, do 

grau de desenvolvimento das forças produtivas e das correlações e composições de 

força no âmbito do Estado (BEHRING; BOSCHETTI, 2008). 

Entretanto, a partir dos anos setenta do século XX, a “ilusão” do capitalismo 

chega ao fim. Assim, os “anos dourados” se encerram no final dos anos 1960, com 

uma recessão generalizada envolvendo todas as grandes potencias imperialistas. 

Nesse contexto, segundo Netto e Braz (2008), a onda longa expansiva é substituída 

por uma onda longa recessiva.  

As taxas de crescimento e a capacidade do Estado de exercer suas funções 

mediadoras civilizadoras cada vez mais amplas não são as mesmas. A explosão da 

juventude, em todo o mundo, e a primeira grande recessão - catalisada pela alta dos 

preços do petróleo em 1973/74 - foram os sinais contundentes de que o sonho do 

pleno emprego e da cidadania relacionada à proteção social havia terminado no 

capitalismo central e estava comprometido na periferia do capital onde não se 

realizou efetivamente (BEHRING, 2006), como a exemplo do caso brasileiro. 

A reversão do ciclo econômico possibilita que as ideias neoliberais ganhem 

terreno. Os idealistas dessa corrente acreditavam que as raízes da crise estavam no 

poder excessivo e nefasto dos sindicatos e de maneira mais geral, do movimento 

operário que havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões 

reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado 

aumentasse cada vez mais os gastos sociais (ANDERSON, 1995). 

A fórmula neoliberal para sair da crise estava baseada principalmente nas 

seguintes proposições: um Estado forte para romper o poder dos sindicatos e 

controlar a moeda; um Estado parco para os gastos sociais e regulamentações 

econômicas; a busca da estabilidade monetária como meta suprema; uma forte 
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disciplina orçamentária, diga-se, contenção dos gastos sociais e restauração de uma 

taxa natural de desemprego; uma reforma fiscal, diminuindo os impostos sobre os 

rendimentos mais altos; e o desmonte dos direitos sociais, implicando na quebra da 

vinculação entre política social e esses direitos, que compunha o pacto político do 

período anterior. 

No final da década de 1970, mais precisamente em 1979, na Inglaterra, foi 

eleito o governo Margareth Thatcher, o primeiro regime de um país de capitalismo 

avançado publicamente empenhado em pôr em prática o programa neoliberal. Em 

1980, Ronald Reagan chegou à presidência dos Estados Unidos e, a partir de então, 

houve um processo de direitização dos países da Europa ocidental (ANDERSON, 

1995). Desde então, foi possível identificar um giro em direção a essas proposições 

no capitalismo avançado, guardadas as particularidades de cada país. 

Na América Latina, pode-se identificar uma adequação ao neoliberalismo a 

partir do final dos anos 1980, mediada pelas características políticas e econômicas 

da região: o forte autoritarismo político e a pobreza. No Brasil, temos uma espécie 

de chegada tardia do neoliberalismo, o que tem relação com a força do processo de 

redemocratização e questões político-econômicas internas (BEHRING, 2006). 

De acordo com Draibe (1993), o fôlego neoliberal é reduzido em relação às 

políticas sociais. As ideias neoliberais baseavam-se em argumentos de ataque ao 

Estado de Bem-Estar social e de propostas de reformas dos programas sociais, 

movendo-se, sobretudo, num campo mais prático de prescrições para as políticas 

públicas no setor social. No que diz respeito aos programas sociais, a reestruturação 

proposta pelo neoliberalismo centrava-se no trinômio: descentralização 37 , 

focalização38 e privatização39.  

                                                           
37 A descentralização é concebida como um modo de aumentar a eficiência e eficácia do 
gasto, já que aproxima problemas e gestão. Argumenta-se que com a descentralização, 
aumentam as possibilidades de interação, no nível local, dos recursos públicos e dos não 
governamentais, para o financiamento das atividades sociais (DRAIBE, 1993). 
38  A focalização significa o direcionamento do gasto social a programas e públicos 
específicos, seletivamente escolhidos pela sua maior necessidade e urgência (DRAIBE, 
1993).  
39 A privatização entendida como deslocar a produção de bens e serviços públicos para o 
setor privado lucrativo foi apresentada como uma resposta que alivia a crise fiscal, evita 
irracionalidade no uso de recursos induzida pela gratuidade de certos serviços públicos e 
aumenta a progressividade do gasto público ao evitar que os setores de maior poder se 
aproprie de benefícios não proporcionais a contribuição que realizam para financiá-los. 
Outra forma de privatização é a que propõe o deslocamento da produção e/ou da 
distribuição de bens e serviços públicos para o setor privado não-lucrativo, composto por 
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Em outro sentido, tratam-se de desuniversalizar e assistencializar as ações, 

cortando os gastos sociais e contribuindo para o equilíbrio financeiro do setor 

público. As políticas sociais deveriam ser residuais e voltadas para os problemas 

sociais que não pudessem ser enfrentados pela sociedade civil ou pela via do 

mercado. O carro-chefe dessa proposição é a renda mínima para não desestimular o 

trabalho, combinada à solidariedade por meio das organizações na sociedade civil 

(DRAIBE, 1993). 

A partir dos anos 1990, frente à mundialização do capital, modificou-se, em 

parte, a agenda neoliberal de reformas dos programas sociais, devido aos desafios 

postos pela modernização e da melhoria da competitividade sistêmica das 

economias, na busca da integração internacional e do crescimento sustentado. 

A mundialização financeira construída sobre a égide do capital que rende 

juros, segundo Iamamoto (2008), unifica processos que vinham sendo tratados de 

maneira isolada, restaurando o capital a partir de uma estratégia articulada 

expressas pela reestruturação produtiva, contrarreforma do Estado e redução da 

questão social a processos de exclusão e integração social. 

A reestruturação produtiva tem implicações nas diversas esferas da 

sociedade. Na produção, vê-se o aumento das taxas de lucro via o crescimento da 

produtividade do trabalho pelo uso de novas tecnologias e formas de trabalho, na 

esfera da circulação com mudanças no mercado consumidor, e na esfera sócio-

política e institucional com novas modalidades de produção e reprodução social da 

força de trabalho, como nos aponta Mota e Amaral (1998, p. 24):  

 
A atual recomposição do ciclo de reprodução do capital, ao 
determinar um conjunto de mudanças na organização da produção 
material e nas modalidades de gestão e consumo da força de 
trabalho, provoca impactos nas práticas sociais que intervêm no 
processo de reprodução material e espiritual da força de trabalho.  
 

Para Antunes (1995), as tendências do mercado de trabalho refletem uma 

processualidade contraditória, que combina a desproletarização do trabalho 

industrial fabril com uma subproletarização, acompanhado também de uma 

qualificação e intelectualização dos trabalhadores centrais e desespecialização e 

desqualificação dos demais, caracterizando um processo de heterogeneização, 

fragmentação e complexificação da classe trabalhadora, que tem como resultado o 
                                                                                                                                                                                     
associações de filantropia e organizações comunitárias, ou as novas formas de 
organizações não governamentais (DRAIBE, 1993). 
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aprofundamento do desemprego estrutural, a rápida destruição e reconstrução de 

habilidades, a perda salarial e o retrocesso da luta sindical. 

Deste modo, a reestruturação dos capitais conjuntamente ao desmonte dos 

direitos sociais leva-se a uma exponenciação da questão social e as políticas sociais 

tornam-se um atrativo ao capital, sendo transformadas em mercadorias, 

expressando políticas sociais cada vez mais seletivas, focalizadas e restritivas 

voltadas ao combate da pobreza. 

À vista disso, em fins dos anos 1990, o resultado desse recrudescimento da 

reprodução ampliada do capital, que repõe a negação da política e, em 

consequência, da política social, é desalentador. Do ponto de vista social, atesta-se 

o crescimento da pobreza, do desemprego e da desigualdade, ao lado de uma 

enorme concentração de renda e riqueza no mundo. O que impulsiona, no século 

XX, a um retrocesso e a barbárie. 

Como assinala Sposati (entrevista), “o capitalismo conseguiu dominar os 

direitos humanos e submeter não só estes como a justiça social”. Segundo ela, o 

que ocorre “é um agravamento da barbárie na qual há uma sombra, um factótum, 

impingindo a imagem de que há efetivação de direitos humanos, mas que de fato 

não o há”. Diante dessa realidade, para Sposati (entrevista) o que lhe parece 

necessariamente possível é “a possibilidade de gerar impedimentos. Barreiras para 

que não ocorra o agravamento da barbárie ao invés da expansão do direito 

humano”.  

A partir do século XXI, segundo Netto (2012), assinala-se o exaurimento das 

possibilidades civilizatórias da ordem do capital, e esta ordem só tem a oferecer 

soluções barbarizantes para a vida social. Essa perspectiva gera dois principais 

rebatimentos às expressões da questão social: a hipertrofia da dimensão/ação 

repressiva do Estado burguês; e o novo assistencialismo, a nova filantropia que 

satura as várias parcerias público-privadas que configuram as políticas sociais 

desde os anos 1980-1990. As políticas sociais inscritas como direitos sociais no 

capitalismo tardio não tem nem mesmo a pretensão de erradicar a pobreza, mas 

apenas de enfrentar a penúria mais extrema. 

Dessa forma, os ciclos econômicos e as novas estratégias de reprodução do 

capital são resultado da interação de um conjunto de decisões ético-políticas e 

econômicas dos homens, e balizam as possibilidades e limites da política social. A 

política social tem sido o centro do embate econômico e político deste século. A 
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assistência social não é diferente deste embate e, por isso, o surgimento de diversas 

concepções que serão apontadas no próximo capítulo. 

As políticas sociais são consequências de um processo que envolve 

mediações complexas – socioeconômicas, políticas, culturais e submerge da luta 

das classes sociais que se movimentam e disputam hegemonia nas esferas pública 

e privada. Todavia, por a economia política se movimentar historicamente a partir de 

condições objetivas e subjetivas, o significado da política social não pode ser 

apanhado nem exclusivamente pela sua inserção objetiva no mundo do capital, nem 

apenas pela luta de interesses dos sujeitos, mas pela relação dos processos em sua 

totalidade.  

Para compreendê-lo em sua totalidade, é importante analisar o processo de 

formação social, histórica, política e cultural de cada sociedade, uma vez que as 

políticas sociais vão variar dentro do modo capitalista. Nos países que viveram o 

período fordista-keynesiano e que tiveram uma transição explicita para o 

capitalismo, as expressões da questão social e a criação e a multiplicação da 

proteção social se deram de forma distintas.  

Como assinala Mota (entrevista), é preciso tratar das expressões da questão 

social e das políticas sociais no Brasil, pois,  

 
do ponto de vista formal, legal e institucional, e historicamente, quer 
dizer, o surgimento, a consolidação do Estado nacional no Brasil ele 
vem se dá a partir de 1930 quando o estado começa a criar as 
primeiras políticas, primeiro de regulação do trabalho, e vai 
inicialmente nesse sentido [...] Para você poder perguntar por que é 
somente no final, na segunda metade dos anos oitenta, é que se cria 
se institucionaliza legal e formalmente a assistência social como uma 
política que é parte da seguridade. 

 
O tópico seguinte pretende analisar as particularidades da formação brasileira 

e de construção da sua proteção social, no sentido de compreender o processo que 

configura a Assistência Social o status de política pública. 

 

3.2 Formação Sócio-Histórica Brasileira e a Construção de uma Proteção 

Social 

 

O desenvolvimento do capitalismo brasileiro e das políticas sociais é 

consequência de uma revolução burguesa nos modos tradicionais, numa transição 



67 
 

pelo alto e sem revolução (FERNANDES, 1987). Devido a essa revolução, como 

aponta Mota (entrevista),  

 
o processo de desenvolvimento do industrialismo, as políticas que o 
acompanham desde a reforma agrária, as políticas de proteção 
social ao trabalho, a seguridade social, toda ela é tardia. Nós vamos 
ter isso com a sociedade já industrializada, já inserida, plenamente 
inserida na dinâmica capitalista. 

 

Para entender esse processo, é necessário balizar as particularidades da 

construção do Estado Nacional brasileiro que se realizou entre 1930 e fins da 

década de 1980.  

Pelas particularidades brasileiras de sua formação sócio-histórica, o 

desenvolvimento do capitalismo foi profundamente marcado pelo sentido de 

colonização por servir à acumulação originária de capital nos países centrais; pelo 

peso do escravismo na sociedade brasileira que marca a cultura, valores, ideias, 

ética, estética e ritmo de mudança; e, por um desenvolvimento desigual e 

combinado que repercute numa formação social onde sobressaem ritmos irregulares 

e espasmódicos, desconcentrados e contraditórios numa espécie de caleidoscópio 

de muitas épocas (BEHRING, 2003). 

A adaptação brasileira ao capitalismo a partir da substituição lenta do trabalho 

escravo pelo trabalho livre nas grandes unidades agrárias deu-se por uma 

associação complexa de articulação entre o progresso e a conservação. A criação 

histórica da hegemonia das relações sociais de produção capitalistas no Brasil, 

segundo Behring (2003), consistirá em um mix de pretérito, presente e futuro a qual 

ela denomina de processo de modernização conservadora. 

Na realidade brasileira predomina uma marca estrutural de sua formação em 

que predomina a incorporação de elementos de ruptura assim como de 

heteronomia. De acordo com Behring (2003, p. 102): 

 

Nas condições estruturais de desenvolvimento do capitalismo 
brasileiro, são vislumbrados três processos fundamentais: a 
incapacidade de romper com a associação dependente com o 
exterior; a incapacidade de desagregar completamente os setores 
arcaicos; e a incapacidade de superar o desenvolvimento gerado 
pela concentração da riqueza. 

 

Em parte, por estes processos que elementos desse período, a exemplo, do 

autoritarismo no Estado e na sociedade; a cultura senhorial; o patrimonialismo; o 
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clientelismo; a privatização do público; a tutela e o favor, que rebatem diretamente 

no processo de conformação das políticas sociais. Estes elementos re-atualizam o 

que Chauí (2000, p. 6) denomina de mito fundador, por esse entende-se “aquele que 

não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos 

valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a 

repetição de si mesmo”. 

Ao considerar os elementos que persistem a formação sócio-histórica 

brasileira, percebe-se que as conquistas das classes trabalhadoras refletiram 

sempre avanços e retrocessos devido ao processo de construção do Estado 

Nacional brasileiro. Particularmente, quando se aborda os direitos sociais 

assegurados pela Constituição Federal de 1988. Para Mota (entrevista):  

 
Em princípio não há dúvida que foi um ganho para as classes 
subalternas o que está estabelecido na Constituição de 1988, porque 
é um aporte teórico, jurídico, ideológico que cria na sociedade 
brasileira pela primeira vez uma cultura de direitos. Não importa se 
essa cultura é resultado de uma efetivação, da dinâmica, do 
funcionamento, mas não se pode excluir que ela está no âmbito dos 
direitos. 
 

Os direitos sociais brasileiros terão sua construção em conflito com as formas 

capitalistas de organização social. Desde a implantação das primeiras legislações 

que regulavam as relações de trabalho e de produção no Brasil, é possível identificar 

a construção de um desenho complexo e paradoxal de proteção social, baseada na 

filosofia da cobertura do mundo do trabalho, num país com frágil assalariamento já 

que no Brasil as relações de trabalho foram extremamente instáveis e restritas a um 

pequeno número de indivíduos. Esse desenho tem implicações diretas no 

reconhecimento da assistência social como política pública. 

Para Teixeira (1996), é a partir da década de 1930 que nasce o Estado 

interventor no Brasil, propiciado por um novo modelo de acumulação. Tem-se a 

substituição de um modelo agrário-exportador por outro que passa a ter na indústria 

o centro do processo de acumulação. Esse processo não foi tão simples, uma vez 

que o novo modelo de acumulação teve que enfrentar três problemas básicos: a 

inadequabilidade do mercado de trabalho frente às novas exigências do modelo de 

acumulação emergente; a ausência de um setor financeiro capaz de financiar o 

processo de acumulação industrial; e a ausência de um setor produtor de bens de 

capital e de insumos básicos. 
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As exigências do novo modelo de acumulação foram mediadas pela presença 

ativa do Estado que cria uma legislação trabalhista compatível com as novas 

relações de trabalho. Assim, pela lógica do capital, o Estado é obrigado a assumir 

funções permanentes de planejamento da economia, como também sustentar o 

processo de acumulação por meio de intervenção direta nas políticas de inversões 

privadas (TEIXEIRA, 1996). Dessa maneira, diferentemente dos países de 

capitalismo avançado, em que o Estado interventor teve relativo êxito e legitimidade, 

na sociedade brasileira a intervenção estatal foi estruturalmente incapaz de propiciar 

o mínimo de bem-estar. 

Conforme Boschetti (2006), as primeiras medidas na década de 1920 que se 

poderiam considerar de “proteção social” tinham por objetivo preservar o mundo do 

trabalho, onde se destaca a Lei Eloy Chaves 40  (1923) fruto da pressão das 

manifestações e greves dos trabalhadores, principalmente dos imigrantes. As 

primeiras legislações dirigiam-se pontualmente a alguns trabalhadores dos principais 

setores produtivos da época, garantindo-lhes uma pequena aposentadoria. Essa 

atuação era complementada pelo trabalho de algumas associações privadas 

filantrópicas existentes desde o inicio do século XIX.  

No período de 1930 a 1960, ganha destaque o Governo de Getúlio Vargas, 

que direcionou a política no sentido de transformar as relações Estado/sociedade 

para a integração do mercado interno e desenvolvimento da industrialização 

(FALEIROS, 2000). Neste período, através de uma política trabalhista, o governo 

buscava, ao mesmo tempo, controlar as greves e os movimentos operários e 

estabelecer um sistema de seguro social. O modelo getulista de proteção social se 

definia como fragmentado em categorias, limitado e desigual na implementação dos 

benefícios em troca do controle social das classes trabalhadoras, bem como 

fortemente marcado por um caráter corporativista. 

Desde os primeiros anos do governo getulista, 1930 e 1934, ficou clara a 

disposição estatal para estabelecer uma intervenção mais sistemática nas relações 

de trabalho. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio após três 

meses de governo (1931) foi um anúncio das mudanças que viriam. Esse ministério 

                                                           
40 A Lei Eloy Chaves, publicada em 24 de Janeiro de 1923, consolidou a base do sistema 
previdenciário brasileiro, com a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões para os 
empregados das empresas ferroviárias. Após a promulgação desta lei, outras empresas 
foram beneficiadas e seus empregados também passaram a ser segurados da Previdência 
Social. 
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foi o verdadeiro instrumento político e material que permitiu a regulação das relações 

de trabalho pelo Estado. Nesse mesmo período foi criada, também, a carteira de 

trabalho para o setor urbano que estabelecia o contrato obrigatório entre 

empregadores e trabalhadores, e que assegurava, a partir de então, todos os 

direitos previdenciários (BOSCHETTI, 2006). 

Estas mudanças representaram do ponto de vista político a opção 

governamental de proteger as condições de trabalho, e não os trabalhadores. Esta 

lógica de cobertura previdenciária inseria-se na concepção do Estado corporativo e 

autoritário que se cristalizou durante o Governo Vargas. A política de integração e 

controle dos trabalhadores se dava a partir de três mecanismos: a ingerência direta 

do Estado nos sindicatos; a política de regulamentação das profissões, pois era a 

partir desse reconhecimento formal que o trabalhador adquiria o status profissional e 

o direito de filiar-se a um Instituto de Aposentadoria e Pensões Públicas41 (IAPs); e a 

criação da carteira de trabalho. 

Os princípios que permeavam a proteção social brasileira nesse período 

foram o reconhecimento da responsabilidade do Estado na intermediação dos 

conflitos de classe produzidos pela revolução industrial; a escolha de um tipo de 

proteção social reservada aos trabalhadores, destinada a assegurar a reprodução da 

força de trabalho e submetida a prévias contribuições diretas. A vaga menção a 

assistência social e a ausência do reconhecimento da saúde como direitos 

constitucionais podem ter influenciado as legislações posteriores de criação das 

IAPs (BOSCHETTI, 2006). Todavia, paulatinamente, benefícios orientados pela 

lógica assistencial foram sendo incorporados e passaram a constituir o cenário da 

proteção social brasileira. 

No período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a assistência social 

assume uma relação com o sentido patriótico a partir da criação da Legião Brasileira 

de Assistência42 (LBA), a primeira grande instituição nacional de assistência social. 

                                                           
41 Devido a sua participação no financiamento, o Estado passou a ter o direito de interferir na 

gestão dos institutos. Os benefícios, por outro lado, continuaram a ser implementados 
segundo a mais estrita técnica do seguro (BOSCHETTI, 2006). 
42 Criada em 1942, a LBA é a primeira grande instituição nacional de assistência social, a 
Legião Brasileira de Assistência, é organizada em sequência ao engajamento do país na 
Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo declarado será o de “prover as necessidades das 
famílias cujos chefes hajam sido mobilizados, e ainda, prestar decidido concurso ao governo 
em tudo que se relaciona ao esforço da guerra”. Surge a partir de iniciativa particulares, logo 
encampada e financiada pelo governo, contando também com o patrocínio das grandes 
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Essa se consagrou como uma “estranha” instituição pública de assistência social 

que executava ações em todo o país com recursos orçamentários e de doações, 

mas que sustentava sua intervenção, fundamentalmente, em princípios da 

beneficência e benevolência privadas, o que se encontrava longe de uma proteção 

social pública. 

Na década de 1960, fruto da pressão dos movimentos sociais como também 

de uma concessão paternalista do governo, aprovou-se a Lei Orgânica da 

Previdência Social, que efetivamente provocou uma primeira uniformização dos 

benefícios sociais. Paralelamente à previdência social, ações assistenciais 

continuavam a ser desenvolvidas pela Legião Brasileira de Assistência (LBA). Entre 

1945 e 1964, a LBA consolidou-se como organismo público dotado de estrutura 

administrativa e corpo de funcionários próprios, expandindo-se por todo o país. 

Do ponto de vista econômico, o capitalismo brasileiro, mantendo alguns dos 

elementos de sua formação sócio histórica, desenvolve-se ao longo da década de 

1950 e, principalmente, durante o período de Ditadura Militar, com um processo de 

padrão de acumulação centrado na produção de bens de consumo duráveis, baixa 

remuneração salarial e tendo forte dependência dos capitais externos. O Brasil, 

nesse período, passou por uma expansão industrial que trouxe consequências 

econômicas ao país, a exemplo do que se denominou de “milagre econômico”43. 

Enquanto que do ponto de vista econômico vivia-se um crescimento, a partir 

de 1964-1895 instaura-se o período de Regime Militar caracterizado por uma 

retração dos direitos políticos e civis. Todavia, no tocante aos direitos sociais 

teremos alguns avanços, mas centrado por uma cobertura conduzida 

expressivamente de forma tecnocrática e conservadora (FALEIROS, 2000).  

De acordo com Fagnani (2005), no período de Regime Militar (1964-1985) a 

intervenção do Estado nas políticas sociais apresenta quatro traços estruturais: o 

caráter regressivo do gasto social; a centralização do processo decisório no 

Executivo Federal; a privatização do espaço público e a fragmentação institucional. 

O que demonstra em grande medida, tanto a expansão de bens e serviços quanto a 

limitada capacidade de redistribuição de renda pela política social.  

                                                                                                                                                                                     
corporações patronais (Confederação Nacional da Indústria e Associação Comercial do 
Brasil) e o concurso das senhoras da sociedade. (IAMAMOTO, 1998, p. 250) 
43  O milagre econômico correspondeu ao resultado de um conjunto de medidas 
governamentais que elevaram o crescimento do Brasil durante a Ditadura Militar.   



72 
 

Em destaque a esse período de Ditadura Militar, tem-se a unificação 

institucional dos IAPs, em 1966, e a criação do Ministério da Previdência Social e 

Assistência Social em 1974, o que delinearam contornos sobre as políticas públicas 

enquanto direito social. Segundo Boschetti (2006, p. 55) 

 
Com a reunião nesse ministério da saúde, da previdência e da 
assistência social deu-se o primeiro esboço de um sistema de 
proteção social mais amplo, que acabou desembocando na 
seguridade social, tal como preconizado na Constituição de 1988. 
 

De acordo com a autora (2006), a inclusão das instituições de saúde, 

previdência e assistência social em um mesmo ministério e a separação institucional 

a partir de suas funções delineava a universalização da assistência médica a todos 

os cidadãos, a restrição da previdência social aos contribuintes e limitação da 

assistência social a todos os cidadãos. 

Apesar da expressiva expansão da política social ao longo da década de 

1970, no Brasil, o regime militar abria espaços para mercadorização da saúde, da 

previdência e da educação configurando um sistema dual de acesso às políticas 

sociais “para quem pode e para quem não pode pagar”. Percebe-se assim, que a 

ampliação dos acessos públicos e privados, que caracterizou o complexo 

assistencial-industrial-tecnocrático-militar não estava direcionada à maioria da 

população, deixando milhões de pessoas aquém, não vindo a se constituir como um 

projeto universal de cidadania (FALEIROS, 2000). 

Em fins da década de 1970 e início de 1980, com o processo de 

reorganização da sociedade civil em prol de um processo de redemocratização 

política e do surgimento de novos sujeitos coletivos em torno da defesa de direitos e 

do questionamento aos valores conservadores, lutava-se a favor de um projeto 

amplo de reforma de cunho nacional, democrático, desenvolvimentista e 

redistributivo. Este projeto culminou em mudanças realizadas no âmbito das políticas 

de proteção social, que vieram a ser institucionalizadas na Constituição Federal de 

1988.  

De acordo com Netto (1999, p. 77): 

 
O processo de derrota da ditadura e sua substituição por um regime 
democrático – processo que se iniciou nos anos setenta e atravessou 
a década de oitenta-, a mobilização política de amplos setores 
populares alcançou tal magnitude que não foi possível evitar que se 
criassem as bases jurídico- institucionais para reverter boa parte 
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daqueles traços de extrema exploração e dominação. A Constituição 
de 1988 consagrou este profundo avanço social, resultado das lutas 
conduzidas, por duas décadas, pelos setores democráticos: sem ferir 
a ordem burguesa [...]. Ela assentou os fundamentos a partir dos 
quais a dinâmica capitalista poderia ser direcionada de modo a 
reduzir, a níveis toleráveis, o que os próprios segmentos das classes 
dominantes então denominavam “divida social”.  

 

Dessa forma, a CF/88 configurou um pacto social em que as forças 

sociopolíticas comprometeram-se com uma convivência social parametrada pela 

prioridade de, mantendo as regras do jogo democrático, diminuir as fortíssimas 

assimetrias socioeconômicas geradas pelo padrão de desenvolvimento 

implementado pelo regime ditatorial (NETTO, 1999). 

Na constituição proporcionam-se avanços nos direitos humanos, sociais e 

políticos, bem como uma série de inovações democratizantes como espaços 

institucionalizados de participação social na gestão das políticas sociais e, 

sobretudo, a adoção do conceito de seguridade social com a Assistência Social 

tornando-se direito social, conforme Mota (1995, p. 142): 

 

Relativamente à proteção social, o maior avanço da Constituição de 
1988 é a adoção do conceito de seguridade social, englobando as 
áreas da saúde, da previdência e da assistência. Além dessa 
inovação, há que se realçar a redefinição de alguns princípios, pelos 
quais foram estabelecidas novas regras reativas a fontes de custeio, 
organização administrativa, mecanismos de participação dos 
usuários no sistema e melhoria/universalização dos benefícios e 
serviços. Essas mudanças permitiram atenuar as deficiências de 
natureza gerencial – até então existentes - e atenderam a históricas 
reivindicações das classes trabalhadoras. 

 

Esse reconhecimento também é reiterado por Sposati (entrevista), quando a 

mesma fala sobre sua pesquisa (SPOSATI, 1985) quando a Assistência Social era 

posta como uma ação e não se colocava em questão, a dimensão de uma política 

social como direitos e responsabilidades, panorama que muda com a promulgação 

da Constituição de 1988:  

 

Não há dúvida que a CF-88 pela primeira vez, introduziu a 
concepção de seguridade social e nela a assistência social como 
uma política de proteção social. Quando em 1985, colocamos em 
discussão os resultados da pesquisa nominávamos a existência de 
um mecanismo assistência, claro que não havia uma política 
efetivamente. 
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Todavia, o que foi visto após a CF-88, é que embora esta apontasse para a 

construção de uma espécie de Estado de Bem-Estar social, em que por intermédio 

do arcabouço jurídico propunha-se uma política social compatível com as exigências 

de justiça social, equidade e universalidade. Na prática, quando se parte para a 

implementação dessas na sociedade, não se tem as mesmas condições objetivas 

(políticas, econômicas, sociais e culturais), uma vez que o país já vivenciava uma 

crise financeira, que juntamente as pressões dos organismos internacionais, 

geravam um movimento de negação das conquistas obtidas, e alegava a 

necessidade de adequação do modelo de seguridade social às atuais reformas 

econômicas do país (MOTA, 1995). 

A conquista social brasileira aconteceu no mesmo momento em que, no plano 

internacional, múltiplos processos concorriam para colocar em questão o Estado de 

Bem-Estar Social (NETTO, 1999). Dessa forma, enquanto que no Brasil criavam-se 

mecanismos político-democráticos de regulação da dinâmica capitalista, no âmbito 

mundial esses mecanismos perdiam vigência e passavam a ser substituídos pela 

ideologia neoliberal, que propunha desregulamentação, flexibilização e privatização 

numa tendência que ficou conhecida como mundialização do capital. 

O processo de desertificação econômica e social (ANTUNES, 2004) no Brasil 

realizou-se na década de 1990 sob a condução de um projeto ideopolítico de corte 

neoliberal apresentando no Consenso de Washington que desenvolveu 

intensamente a reestruturação produtiva em nosso país. Segundo Antunes (2004), 

esse processo adaptava o Brasil externamente ao mundo globalizado e 

desintegrava-se internamente, aumentando significativamente o grau de 

dependência aos capitais estrangeiro. 

Os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora e inseridos na carta 

constitucional passam a ser submetidos ao ajuste fiscal, provocando um quadro de 

retrocesso social. Segundo Soares (2000), em toda a América Latina, ocorreu um 

aumento de demanda por benefícios e serviços, o que se explica pela permanência 

de “Estado de mal-estar”, em função da não implantação ou mesmo destruição dos 

incipientes sistemas de seguridade social que vivem um processo de contenção, 

limitação ou desintegração. 

Devido a essa realidade na esfera mundial, as possibilidades de levar à 

prática o essencial da Constituição de 1988 tornavam-se problemáticas. O desenho 

constitucional vira campo de debate político. Para a massa dos trabalhadores, a sua 
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implementação representava a alternativa para reverter as consequências 

econômico-sociais mais dramáticas da ditadura. Enquanto que para os setores 

ligados ao grande capital tratava-se, precisamente, de inviabilizar esta alternativa. 

Com a eleição de Collor, em 1992, expressão de um improviso necessário da 

ordem ante os riscos presentes no quadro eleitoral, dá-se princípio ao neoliberalismo 

no Brasil, cujo sentido essencial esteve na acentuação do modelo produtor para 

exportação com a suposta franquia da nossa produção aos capitais monopólicos 

externos e a privatização do Estado com o cumprimento do receituário44 do Fundo 

Monetário Internacional (FMI). É a simbiose entre a proposição política autocrática e 

a essencialidade de fundo neoliberal (ANTUNES, 2004). 

Nesse sentido, no Brasil, foi a partir da década de 1990, guiado pelo ideário 

neoliberal que se principiou um processo de desestruturação do Estado social 

construído com a CF/88. Conforme Fagnani (2005, p. 407): 

 
Os princípios que orientam o paradigma neoliberal na questão social 
eram absolutamente antagônicos aos da Carta de 1988: o Estado de 
Bem-Estar Social é substituído pelo "Estado Mínimo"; a seguridade 
social, pelo seguro social; a universalização, pela focalização; a 
prestação estatal direta dos serviços sociais, pelo "Estado 
Regulador'' e pela privatização; e os direitos trabalhistas, pela 
desregulamentação e flexibilização. Em suma, a "Constituição 
Cidadã" tão bem alcunhada por Ulysses Guimarães se transformou 
na 'Constituição vilã', aos olhos dos reformadores liberais e da elite. 
 

Essa contrarreforma dos direitos sociais frente à ofensiva neoliberal teve 

início no governo Collor com a nova configuração dos direitos sociais; e a 

desorganização burocrática das políticas sociais. Esta configuração das políticas 

sociais ganha contornos expressivos no Governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1999-2002), toma sua forma mais acabada no governo Lula (2003-2010) e 

perpetua-se até os dias atuais com o Governo Dilma (2011-2014), conforme será 

visto no tópico a seguir. 

 

 

 

                                                           
44 O receituário do FMI consiste no enxugamento da liquidez, a redução do déficit público, a 
modernização (privatista) do Estado, o estímulo às exportações e, é claro, a prática do 
arrocho salarial. 
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3.3 A Seguridade Social Brasileira Frente às Contrarreformas da Ofensiva 

Neoliberal 

 

O desmonte do Estado com a adoção do ideário neoliberal iniciou-se em 1990 

com o Governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992). No entanto, com o 

impeachment de Collor, em 1992, assume Itamar Franco em um contexto complexo, 

de descompasso entre as demandas da sociedade e as respostas do Estado, e de 

mal-estar institucional, econômico e social. 

Os movimentos do Governo Itamar (1992-1994) serão no sentido de 

recompor uma articulação política, a mais ampla possível, para dar sustentação e 

condições de governabilidade ao mandato tampão. Será o momento também de 

articulação da coalizão conservadora de poder constituída em torno de Fernando 

Henrique Cardoso, então à frente do Ministério da Fazenda, onde foi formulado o 

plano de estabilização protagonizado pela nova moeda: o Real45 (BEHRING, 2003). 

Segundo Fiori (1994, p. 4):  

 
O plano real não foi concebido para eleger FHC; FHC é que foi 
concebido para viabilizar no Brasil a coalizão de poder capaz de dar 
sustentação e permanência ao programa de estabilização do FMI, e 
viabilidade política ao que falta ser feito das reformas preconizadas 
pelo Banco Mundial. 
 

A eleição de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) para presidente da 

República impulsiona o desenvolvimento da ofensiva neoliberal no Brasil. No início 

do seu governo, em 1995, o Brasil era um país ainda respeitado internacionalmente 

com um grande potencial de desenvolvimento e onde o trabalho era ainda o principal 

bem que as pessoas possuíam. 

Os impactos do Plano Real repercutiram diretamente no bloqueio de qualquer 

possibilidade de desconcentração de renda; uma desproporção entre a acumulação 

especulativa e a base produtiva real, cujo custo recai sobre o Estado na forma de 

crise fiscal e compressão dos gastos públicos em serviços essenciais; alienação e 

desnacionalização do patrimônio público; um remanejamento patrimonial de grandes 

proporções e com fortes consequências políticas; inibição do crédito e inadimplência 

dos devedores; mudança do perfil do investimento das indústrias (BEHRING, 2003). 

                                                           
45  O Plano Real, criado em 1994, integra a grande família dos planos de estabilização 

discutidos na reunião de Washington onde o Brasil esteve representado pelo ex-ministro 
Bresser Pereira (FIORI, 1994). 
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Dessa forma, foi no Governo FHC que a ofensiva neoliberal assume a 

racionalidade burguesa de um país cuja burguesia foi sempre destituída de qualquer 

sentido progressista. Como resultado, durante esse período, teremos um 

monumental processo de privatização, desindustrialização, “integração” servil e 

subordinada à ordem mundializada (ANTUNES, 2004). 

Esses processos vão tomar forma, principalmente, com a homologação, em 

1995, do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRE). Ao justificar que 

a crise brasileira da última década era uma crise do Estado, que se desviou de suas 

funções básicas, do que decorre a deterioração dos serviços públicos, mais o 

agravamento da crise fiscal e da inflação propunha uma reforma gerencial46  no 

intuito de resgatar a autonomia financeira e sua capacidade de executar políticas 

públicas. 

Este documento, o PDRE, elaborado por Bresser Pereira, determinava as 

diretrizes para um Estado gerencial cujos objetivos econômicos seriam de 

estabilização e desenvolvimento; e os sociais de maior justiça e equidade. Dessa 

forma, a reforma passaria por transferir para o setor privado atividades que poderiam 

ser controladas pelo mercado; bem como por uma descentralização de serviços que 

não envolvem o exercício do poder de Estado, numa distinção entre as atividades 

exclusivas do Estado e as atividades sociais e científicas que devem ser executadas 

por organizações públicas não estatais, estabelecendo uma cultura de consumo e 

privatização das empresas estatais. 

Como expressões dessa “reforma” do Estado, o Governo FHC investiu em 

uma defesa contundente da flexibilização das legislações trabalhistas no sentido de 

retirar “entraves” para a modernização e a competitividade da indústria brasileira a 

partir do custo do trabalho, bem como contribuir para atrair investimentos 

estrangeiros produtivos para o país, implicando na diminuição dos encargos das 

empresas. Esse período, dos anos 1990, será marcado também por um crescimento 

do desemprego e da informalidade. 

Além desse processo de flexibilização dos direitos trabalhistas, o governo 

incentivou, também, o investimento do capital estrangeiro. Este repercutiu, 

                                                           
46

 A reforma gerencial guiava-se pelos seguintes caminhos: ajuste fiscal duradouro; reformas 

econômicas orientadas para o mercado – abertura comercial e privatizações, 
acompanhadas de uma política industrial e tecnológica que fortaleça a competitividade da 
indústria nacional; reforma da Previdência Social; inovação dos instrumentos da política 
social; e reforma do Aparelho do Estado, aumentando sua eficiência (BEHRING, 2003). 
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principalmente, nas privatizações e processos de aquisição e fusão das empresas 

brasileiras num nítido e forte movimento de desnacionalização da economia, com 

enfraquecimento do capital nacional. Segundo Behring (2003, p. 234) vivenciamos: 

 
Uma contra-reforma do Estado no Brasil, de natureza destrutiva e 
regressiva, antinacional, antipopular e antidemocrática. A opção 
político -econômica adotada no período Cardoso levou a fragilidade 
institucional, já que os centros de decisão se deslocaram com a 
mudança de propriedade, implicando perda de poder de regulação 
por parte do Estado, com consequentes riscos e incertezas para a 
maioria da população brasileira. Levou também a um quadro de 
grande vulnerabilidade aos choques externos, considerando a 
tendência para importar das indústrias desnacionalizadas, bem como 
a remessa de lucro para o exterior. 
 

Dessa forma, ao contrário do que se pregavam, as privatizações ao invés de 

diminuir a dívida, fizeram aumentá-la, com o processo de desestabilização do real e 

da macroeconomia brasileira, gerando custos para o Estado. Também, pelo governo 

brasileiro não ter imposto uma taxa de nacionalização dos componentes, como regra 

para as privatizações e fusões, gerou-se uma política de importação indiscriminada 

que refletiu diretamente na balança comercial, com consequências regressivas para 

o Brasil. Para reverter esse quadro e atrair o capital rentista, o governo elevou as 

taxas de juros, promovendo o endividamento e o desemprego, que segundo o IBGE 

(2000) atingia a 11,5 milhões de brasileiros referentes a 15% da população 

economicamente ativa (PEA). 

No tocante ao endividamento público, segundo Behring (2003, p. 133), “a 

maior parte da dívida brasileira foi contraída pelo setor privado, por pressões do FMI 

– o ‘feitor’ da dívida”, num processo de crescimento e impressionante socialização 

da mesma. De acordo com a autora, 70% da dívida externa tornaram-se estatal 

sobrando ao governo apenas três caminhos: cortar gastos públicos, imprimir dinheiro 

ou vender títulos do Tesouro a juros atraentes. Segundo Fagnani (2005), a dívida 

líquida total (interna e externa) pública, em percentagem do PIB, prosseguiu em rota 

de crescimento, saindo do patamar de 30% (1994), subindo para 42,3% (1998) e 

para 55,4% (2002). Em valores nominais, a dívida líquida total passou de R$ 152 

bilhões para R$881 bilhões, entre 1994 e 2002. 
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Alguns dos mecanismos, criados no governo FHC, para favorecer os juros e a 

rentabilidade foram: os juros altos, a definição de metas de superávit primária47, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal48 (LRF) e a Desvinculação de Recursos da União49 

(DRU). Medidas estas que favorecem a alocação de boa parte dos recursos públicos 

no pagamento de juros e amortizações da dívida pública e que trazem sérias 

consequências ao financiamento das políticas sociais, principalmente pela 

particularidade sócio-histórica brasileira não se vivenciou a construção de um padrão 

público universal de proteção social. Conforme Oliveira (1988), vive-se em um 

Estado de Mal-Estar Social. Essa estratégia, apesar ter combatido à inflação e 

permitido o superávit primário, gerou consideráveis custos sociais. 

O que se pode observar é que durante esse período foi posto em prática o 

projeto político do grande capital que inviabilizava o projeto social contido na 

Constituição de 1988. O seu governo operou eficientemente contra a CF em dois 

planos: no plano jurídico, dando forma a uma reforma/revisão constitucional que 

acabou por retirar da Carta elementos fundamentais; e, substancialmente, no plano 

prático-concreto, dando curso a um modelo de desenvolvimento que subtraiu as 

bases de sustentação econômico-financeiras para uma eventual implementação 

daquela alternativa (NETTO, 1999). 

Uma vez que a meta do governo não era o social e sim, estabilidade da 

moeda, e como se tratava de reduzir o investimento do Estado nesta área para 

reduzir o déficit público, as políticas sociais não fizeram senão sofrer sucessivos 

cortes, cada novo ajuste anunciado incluindo uma nova redução de recursos 

(LESBAUPIN, 1999). 

                                                           
47

 Superávit primário é o resultado positivo de quanto a União, os Estados, os municípios e 
as empresas estatais conseguem economizar da receita, sem considerar os gastos com os 
juros da dívida pública. 
48 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) estabelece, 
em regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente 
federativo (estados e municípios) brasileiro. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. (BRASIL, 2000) 
49 A DRU foi criada em 1999. É um mecanismo que permite o governo federal utilizar como 
quiser 20% de toda a receita federal. É importante frisar que a DRU sempre caminhou na 
contramão do crescimento econômico ao retirar recursos da sociedade a fim de obter o 
superávit primário e por extensão transferi-los ao mercado especulativo. Diante da atual 
crise financeira, em que os gastos sociais direcionados são imprescindíveis para um 
incremento da atividade econômica, faz-se necessário rever esse mecanismo. Esses 
recursos deveriam ser canalizados em favor da sociedade, com obras de infra-estrutura e 
criação de emprego. No entanto, são direcionados para os rentistas, credores da União. 
(ANFIP, 2009, p. 50) 
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Com a abertura do mercado brasileiro ao capital internacional, era necessária 

uma desregulamentação do Estado. Então, essa desregulamentação se deu, por um 

lado, através da redução do papel empresarial estatal; e por outro, pela redução dos 

fundos públicos para o financiamento das políticas sociais voltadas para a massa 

trabalhadora. Nesse sentido, o pretexto era a redução do déficit público e o “ajuste 

estrutural”. Contudo, esta reforma só seria possível numa perspectiva contrária ao 

espírito da Constituição. 

Assim, os direitos sociais foram objeto de mutilação, redução e supressão em 

todas as latitudes onde o grande capital impôs o ideário neoliberal. O Brasil de FHC 

apenas reiterou a receita: a governabilidade do país, de acordo com o governo, 

dependia fundamentalmente da flexibilização desses direitos (NETTO, 1999). 

Em suma, quando o governo optou pela política neoliberal, pela integração 

submissa à economia globalizada, pela abertura econômica sem freios, os mercados 

financeiros internacionais ditam as regras e o país se submete. E, dessa forma, 

seguindo os interesses dos organismos multilaterais, as políticas sociais são as 

primeiras a serem afetadas quando existe a necessidade de reduções 

orçamentárias. 

Com os parcos investimentos pelos governos brasileiros na área social, cai a 

qualidade da política pública abrindo prerrogativa para o processo de 

mercantilização das políticas sociais. Consecutivamente, conforme assinala Behring 

(2003), a privatização gera uma dualidade discriminatória entre os que podem e os 

que não podem pagar no mesmo passo que propicia um nicho lucrativo para o 

capital, em especial segmentos do capital nacional que perderam espaços com a 

abertura comercial. 

A privatização das políticas sociais expressa o processo mais profundo de 

supercapitalização, enquanto que a focalização assegura acessos pobres apenas 

aos comprovadamente pobres (BEHRING, 1998). 

A lógica competitiva do capital subordinará a política social à política 

econômica, seja transferindo a carga fiscal do capital para o trabalho, seja 

diminuindo os gastos sociais com programas universais e flexibilizando o trabalho. 

No mesmo tempo em que o capital financeiro é recompensado pela redefinição da 

política macroeconômica brasileira, as políticas sociais são sucateadas e 

precarizadas, as prestações oferecidas são de qualidade decrescentes e a sua 

cobertura cada vez menor. Trata-se então, de uma política pobre, para o pobre. 
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Com a imposição da agenda neoliberal, o Brasil dos anos noventa promoveu 

uma reestruturação ou desmonte das políticas sociais, levando em conta três 

aspectos – a descentralização, a desconcentração e a focalização aniquilando a 

cidadania social (PETERSEN, 2010). 

A política de descentralização objetivou, fundamentalmente, incumbir 

instâncias inferiores do aparelho do Estado (Estados e Municípios), de certas 

responsabilidades. Esta descentralização possibilita a diminuição dos gastos, uma 

vez que reduz o tamanho da burocracia. 

A desconcentração implicou a delegação de tarefas de gestão e de parte do 

financiamento a entidades não governamentais. Esse aspecto tem como 

consequência a privatização dos serviços e o desenvolvimento do Terceiro Setor50. 

O último aspecto imposto é a focalização dos gastos sociais em programas e 

públicos específicos. Os gastos advindos dos recursos do Estado devem destinar-se 

para os desprotegidos e para os que vivem abaixo da linha da pobreza. Ademais, o 

apelo à solidariedade e à parceria têm consequências a desresponsabilização do 

Estado e a despolitização das relações sociais. A questão social é deslocada da 

esfera pública e se insere no plano da filantropia, o que leva a um retrocesso das 

políticas sociais. 

O projeto encarnado por FHC tem seus traços constitutivos para ferir a 

Seguridade Social, porque nela está o nervo das políticas centrais para as massas 

trabalhadoras. Tais traços se condensam em duas orientações gerais: a privatização 

e a mercantilização, ambas sinalizam a desresponsabilização do Estado em face da 

sociedade (NETTO, 1999). Ademais, pela agenda neoliberal pregava-se, então, 

políticas sociais de cunho assistencialista51. 

                                                           
50

 O Terceiro setor denominado de entidades sem fins lucrativos configura-se como nova 
estratégia para prestar serviços, promover o desenvolvimento econômico, impedir a 
degradação ambiental e defender os direitos civis e os direitos sociais. Também, vem 
atuando na produção dos serviços sociais e na execução das políticas sociais 
(MENEGASSO, 2001). 
51  O Assistencialismo constitui-se em uma política que não tem por objetivo superar as 

desigualdades sociais e construir cidadania. Visa apenas à proteção dos que dela 
necessitam e faz a caridade para os mais pobres. O assistencialismo não possibilita que os 
indivíduos superem a condição precária em que vivem e não permite que se percebam 
como “tendo direito a terem direitos” (PETERSEN, 2010, p. 44). 
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De maneira geral, o governo de FHC será marcado no campo das políticas 

sociais pelo Programa Comunidade Solidária52 (PCS), coordenado na época pela 

primeira-dama53 Ruth Cardoso. Este programa organizou-se por fora do sistema e 

ignorando a LOAS; em que segundo Telles (1998), contribui-se para a desintegração 

do padrão de seguridade, preparando o terreno para uma redefinição conservadora 

dos programas sociais. Para a Assistência Social, representou a restrição do que já 

era restrito no âmbito desta política. 

Como aponta Sposati (entrevista), quando FHC presidente,  

 
como primeiro ato assina um decreto dissolvendo a LBA, o que 
parecia um fato bastante positivo, mas em seu lugar, instituiu o 
Comunidade Solidária, dirigido por sua esposa e não houve um forte 
grito que essa decisão era da mesma gênese que a de Getúlio 
Vargas em 1942. As primeiras damas continuavam a ser figuras 
institucionalizadas na assistência social, o que significava que ela 
não adentrava a esfera pública, pois sua gestão permanecia no 
campo do nepotismo, em que os interesses pessoais e patrimoniais 
se sobrepõem aos interesses públicos. O Estado brasileiro 
permanecia em sua posição omissa, mesmo após a LOAS de 1993. 
A responsabilidade pública e o direito do cidadão não se 
configuravam. 
 

Além disso, o governo abre concessão para o desenvolvimento do Terceiro 

Setor no Brasil, com a criação do Programa Nacional de Publicização (PNP), cuja 

arquitetura institucional remetia a implementação da seguridade ao mundo privado.  

A partir da Medida Provisória nº 1591, de 9/10/1997, as organizações sociais 

(OS) passam a dispor de autonomia administrativa e financeira, podendo obter 

recursos de outras procedências. Behring (2003) assinala que este projeto é um 

desafio de “reforma” já que altera a natureza da relação do Estado com a área 

social, podendo constituir-se numa revolução gerencial ou num grande malogro. 

Para a assistência social repassar essa atividade aos termos de parceria (Oscip) e 

contratos de gestão (OS), atropelando o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), ao propor o credenciamento daquelas entidades privadas com fins públicos 

“facilitaria e desburocratizaria” o processo (BEHRING, 2003). 
                                                           
52 Caracterizou-se por grande apelo simbólico, com ênfase em ações pontuais, focalizadas 

em “bolsões de pobreza”, direcionadas apenas aos indigentes, aos mais pobres entre os 
pobres. (Couto, Yasbek, Raichelis, 2011, p. 36) 
53 Sob a coordenação de Ruth Cardoso, o governo FHC reedita o tão criticado e tradicional 
primeiro-damismo. Segundo Sposati (2001), o “primeiro-damismo” é um dos símbolos do 
assistencialismo no Brasil ao longo das décadas de 1980 e 1990, imprimindo uma 
personificação do assistencialismo em uma pessoa próxima ao governante: a primeira-
dama. 
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No campo da Saúde, o conceito de universalização excludente confirma-se 

por meio da dualização: um sistema pobre para os pobres e um padrão de qualidade 

maior para os que podem pagar pelos serviços mais corriqueiros. A privatização 

induzida nessa política, por meio do estímulo aos planos de saúde e convênios, 

tende a torná-la um problema de direito do consumidor e não um problema de direito 

social para parcela significativa dos brasileiros (BEHRING, 2003). 

Por fim, no domínio da Previdência Social, o governo de FHC, será marcado 

pela aprovação, em 1998, da Emenda Constitucional nº 20, que organizou o sistema 

Previdenciário em dois regimes: Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), além do Regime de 

Previdência Complementar.  

As principais mudanças ocorridas com essa emenda foram: a ampliação do 

período de cálculo do salário de benefício; a introdução do fator previdenciário na 

fórmula de cálculo do salário de benefício; a eliminação gradativa da escala de 

salários-base dos contribuintes individuais; a homogeneização das categorias de 

segurados obrigatórios; a diferenciação entre o contribuinte inadimplente e o 

sonegador; a redução dos juros para indenização do tempo de serviço passado; a 

vinculação do pagamento do salário-família à frequência escolar do filho; e a 

generalização da cobertura do salário-maternidade.  

Essa emenda consolidou a dualidade entre uma previdência pobre para os 

pobres, aqui contribuintes, e uma previdência complementar para os que “podem 

pagar”. Contudo, pelo olhar do governo, as reformas na Previdência foram 

inconclusas. 

Diante dessa conjuntura de avanço da ofensiva neoliberal, com a 

consequente flexibilização dos direitos trabalhistas, crescimento da informalidade e 

do desemprego, do aumento da dívida pública e da inflação e o desmonte dos 

direitos sociais. Diante dessa conjuntura de avanço da ofensiva neoliberal, com a 

consequente flexibilização dos direitos trabalhistas, crescimento da informalidade e 

do desemprego, do aumento da dívida pública e da inflação, e o desmonte dos 

direitos sociais. Em meio a essa desertificação social (ANTUNES, 2004), é que a 

vitória eleitoral e política de Lula e do Partido Trabalhista (PT) em 2002, teve um 

significado real e simbólico muito expressivo. 

O início do século XXI foi marcado pelo processo de eleição presidencial, e 

criaram-se grandes expectativas de que um governo de centro-esquerda pudesse 
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romper com o projeto hegemônico, a sociedade brasileira apostará suas fichas no 

então candidato e, posteriormente, Presidente, Luís Inácio Lula da Silva. De acordo 

com Antunes (2004, p. 134): 

 
Depois de uma década de forte desertificação econômica e social, 
nas eleições nas presidenciais em 2002, o quadro encontrava-se 
muito mais favorável para uma vitória das esquerdas no Brasil, 
depois de uma década de equívocos decorrentes da aceitação 
acrítica do Consenso de Washighton pelo governo de FHC. 
 

Esperava-se com o governo de Lula que pudesse desenhar um programa 

alternativo e contrário ao modelo atual, capaz de responder às reivindicações 

imediatas do mundo do trabalho, mas visualizando um horizonte societal distinto e 

alternativo, que não tenha ilusões quanto ao caráter destrutivo da lógica hoje 

predominante (ANTUNES, 2004). 

Dessa forma, constituíam desafios para o governo Lula, na perspectiva de 

uma nova política econômica e social: a eliminação da sub-remuneração (e 

superexploração do trabalho); a realização de uma reforma agrária ampla e profunda 

contemplando os vários interesses dos trabalhadores; impulsionar o patamar 

tecnológico brasileiro em bases reais com ciência e tecnologia de ponta 

desenvolvida no Brasil; e construir uma política econômica alternativa para 

contrapor-se ao predomínio do capital financeiro e limitar as formas de expansão 

especulativa do capital-dinheiro, incentivando, ao contrário as formas de produção 

voltadas para as necessidades sociais (ANTUNES, 2004). 

Contudo, já no início do seu mandato (2003-2006) evidenciou-se o 

alinhamento do seu governo com as determinações dos agentes financeiros 54 

nacionais e internacionais, por intermédio do redirecionamento e corte dos gastos 

sociais. Assim, em continuidade ao governo de FHC, Lula reafirmou as propostas de 

reformas do espaço público e os acordos econômicos que previam o superávit 

                                                           
54

 O alinhamento do governo Lula com as determinações dos agentes financeiros já era 

evidente na sua campanha quando o mesmo afirma na carta ao povo brasileiro seu 
compromisso histórico. De acordo com PT (2002), estes se comprometiam em “preservar o 
superávit primário o quanto for necessário para impedir que dívida interna aumente e 
destrua a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos”. Ademais, 
delineava que havia outro caminho possível, “o caminho do crescimento econômico com 
estabilidade e responsabilidade social. As mudanças que forem necessárias serão feitas 
democraticamente, dentro dos marcos institucionais. Vamos ordenar as contas públicas e 
mantê-las sob controle. Mas, acima de tudo, vamos fazer um compromisso pela produção, 
pelo emprego e por justiça social” 
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primário, as altas taxas de juros, o pagamento da dívida pública e a manutenção da 

Desvinculação de Receitas da União (DRU). 

Segundo Druck e Filgueiras (2007), vive-se um processo de constituição, 

consolidação e ajuste de um mesmo modelo econômico que começou a se esboçar 

a partir do governo Collor (1990-1992), ganha contorno no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1999-2002) e toma sua forma mais acabada no governo Lula 

(2003-2010). De acordo com os autores (2007, p. 27-28):  

 
O governo Lula (2003-2006), por sua vez, não moveu um milímetro 
para alterar a essência do modelo de desenvolvimento – 
caracterizado, sobretudo, pela dominação da lógica financeira – nem, 
tampouco, a política macroeconômica que herdou do governo 
anterior. Ao contrário; deu continuação às reformas liberais – através 
da implementação de uma reforma da previdência dos servidores 
públicos que abriu espaço para o capital financeiro. Na mesma 
direção, iniciou um processo para reformar a legislação sindical e 
sinalizou para uma reforma das leis trabalhistas, com o intuito de 
aprofundar a flexibilização já em curso. Além disso, logo no início do 
governo, alterou a Constituição, para facilitar, posteriormente, o 
encaminhamento da proposta de independência do Banco Central. 
Posteriormente, aprovou a lei de falências e a lei das chamadas 
parcerias público-privado (PPP), com o intuito de desencadear uma 
nova fase das privatizações, agora abarcando a infraestrutura futura 
do país – uma vez que a política de superávits primários reduz 
drasticamente a capacidade de investir do Estado. 
 

Como revelam Druck e Filgueiras, o governo Lula marcou o início do seu 

mandato, em 2003, já com a reforma da Previdência Social, a partir da aprovação da 

Emenda Constitucional nº 41, consistiu em mudanças, tais como, o aumento do teto 

de contribuição e beneficio e um recenseamento previdenciário a cada cinco anos. 

Nesse sentido, ao contrário de defender a diminuição da jornada de trabalho, as 

classes trabalhadoras devem trabalhar mais tempo, a fim de aumentar os lucros. O 

que vem sendo agravado pela flexibilização das leis dos trabalhos conforme as 

exigências dos capitais transnacionais e das parcerias públicos privados com o 

desmonte dos direitos sociais. 

No tocante às políticas sociais, o que se verificou durante os mandatos do 

governo Lula, foi a ampliação e o aprofundamento de uma política focalizada, 

voltada para os mais pobres e miseráveis – com a criação de programas de 

complementação de renda. A lógica e o discurso são de que o Estado deve dirigir 

suas ações para os mais pobres e miseráveis – conforme o estabelecimento de uma 
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linha de pobreza minimalista, empurrando os demais para a contratação de serviços 

no mercado (DRUCK; FILGUEIRAS, 2007). 

O governo de Lula guia-se pela proposta dos organismos internacionais e 

para a totalidade da inserção do país no capital, rompe com a trajetória do 

neoliberalismo do Governo FHC e propõe-se uma fase pós-neoliberal que se 

denomina de neodesenvolvimentista. O maior fundamento desse modelo é a 

articulação do crescimento econômico e sustentável com a redução da pobreza e 

das desigualdades sociais. De acordo com Castelo (2012, p. 615): 

 
Segundo o bloco ideológico novo desenvolvimentista, o Brasil viveria 
uma etapa do desenvolvimento capitalista inédita por conjugar 
crescimento econômico e justiça social – o que inauguraria um 
original padrão de acumulação do país, o social-desenvolvimentismo 
– e, no limite, por apontar para o rompimento com o neoliberalismo 
ou o subdesenvolvimento. 
 

O novo desenvolvimentismo surgiu no século XXI após o neoliberalismo 

experimentar sinais de esgotamento. No Brasil, os primeiros escritos do novo 

desenvolvimentismo apareceram no primeiro mandato do governo Lula, quando em 

2004, o ex-ministro da Reforma do Estado, publica um artigo em que defendia uma 

estratégia de desenvolvimento nacional para romper com a ortodoxia convencional 

do neoliberalismo. Essa estratégia se diferenciaria por uma maior abertura do 

comércio internacional; maior investimento privado na infraestrutura e maior 

preocupação com a estabilidade macroeconômica (CASTELO, 2012). 

O desafio do neodesenvolvimentismo consiste em conciliar os aspectos do 

neoliberalismo - a exemplo do compromisso incondicional com a estabilidade da 

moeda; austeridade fiscal; busca de competitividade internacional; ausência de 

qualquer tipo de discriminação contra o capital internacional - com o 

comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, o papel regulador 

do Estado e a sensibilidade social (SAMPAIO JR., 2012). 

O debate desse novo modelo econômico gira em torno dos instrumentos que 

devem ser mobilizados pela política econômica para superar os entraves ao 

crescimento e conciliar as exigências do equilíbrio macroeconômico e as 

necessidades orçamentárias da política social (SAMPAIO JR., 2012). O Estado teria 

o papel de promover as condições necessárias para que o mercado brasileiro torne-

se importante no plano econômico internacional. 
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Em contrapartida, o desenvolvimento social busca ser alcançado pelo 

fortalecimento dos programas sociais, a partir de programas de transferência de 

renda a exemplo do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação 

Continuada. Essa tendência de fortalecimento dos programas sociais terá grandes 

rebatimentos à política de Assistência Social como política pública.  

Dessa forma, o governo Lula optou pela continuidade do modelo econômico 

que estava em vigor nos governos anteriores e conseguiu coroar a incorporação de 

parte das reivindicações dos “de baixo” com a bem orquestrada reação ao 

subversivismo esporádico das massas, representado pelo “transformismo 55  de 

grupos radicais inteiros” (BRAGA, 2010). 

De acordo com Oliveira (2010), o Governo Lula ao absorver 

transformisticamente as forças antagônicas no aparato de Estado, desmobilizando 

as classes subalternas e os movimentos sociais, este governo teria esvaziado a 

política partidária do seu poder de transformação social. Mota reafirma essa 

colocação de Oliveira, quando a mesma (entrevista) diz que: 

 
A ideia de transformismo é eminentemente político, é uma tática 
política, ele consiste em apreender demandas de uma classe com o 
conteúdo de outra classe. Então a população luta pelo direito a vida e 
a resposta que o Estado capitalista dá é a transferência de renda. 
Então ela está respondendo a uma demanda da população que é o 
acesso à comida, o acesso à moradia, ela está respondendo, mas 
ela não responde do ponto de vista emancipatório. [...] O 
transformismo é um processo, é uma tática política, é uma estratégia 
política que só pode ser entendida no âmbito da correlação de forças 
entre as classes e que é sustentada e alimentada pela mídia, pela 
teoria, por tudo pela dinâmica social como um todo. 
 

No Brasil, décadas de luta contra a desigualdade e por uma sociedade 

alternativa à capitalista desaguaram na incontestável vitória de Lula em 2002. No 

entanto, as vitórias políticas, intelectuais e morais dos “de baixo” fortaleceram 

dialeticamente as relações sociais de exploração em beneficio “dos de cima”, num 

processo denominado de “hegemonia às avessas” (BRAGA, 2010).  

O Governo Lula, na senda aberta por Collor e alargada por FHC, só faz 

aumentar a autonomia do capital, retirando das classes trabalhadoras e da política 

qualquer possibilidade de diminuir a desigualdade social e aumentar a participação 

                                                           
55 Processo de absorção pelas classes dominantes de elementos ativos ou grupos inteiros, 

tanto dos grupos aliados como dos adversários (BRAGA, 2010). 
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democrática. Lula destrói os músculos da sociedade, que já não se opõe às medidas 

de desregulamentação (OLIVEIRA, 2010). 

Uma das principais medidas do governo Lula foi unificar e ampliar o programa 

de distribuição de renda, o Bolsa Família, transformando a luta social contra a 

miséria e a desigualdade em um problema de gestão das políticas públicas. O 

programa Bolsa Família garantiu a maciça adesão dos setores mais depauperados 

das classes subalternas brasileiras ao projeto de governo (BRAGA, 2010). O 

programa Bolsa Família será protagonista para o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social a partir de índices positivos de diminuição da pobreza 

absoluta e relativa e que obscurecem as expressões das desigualdades sociais. 

Como assinala Mota (2012), a contrarreforma do período Lula, ao mesmo 

tempo em que se constituiu numa restauração das bases de acumulação sob a 

égide do bom capitalismo, também se apresenta como uma reforma social e moral 

porque, desta feita, algumas das necessidades da pobreza são atendidas sem que 

isso signifique romper com a desigualdade e colocar em questão a exploração 

capitalista.  

O governo Dilma dá continuidade a esse projeto ao assinalar que o seu 

“Plano Brasil sem Miséria”, já dá mostras de que a ultrafocalização ou o princípio da 

minimalíssima elegibilidade, associados à prevalência do workfare sobre o welfare 

serão as tendências privilegiadas. Isso porque a presidente Dilma rebaixou 

formalmente os critérios preexistentes para a definição da pobreza e da miséria no 

Brasil conseguindo, desse modo, diminuir estaticamente um bom número de pobres 

e miseráveis (PEREIRA, 2012b).  

É nesse sentido, que Pereira (2012b) afirma que as tendências das políticas 

sociais no novo modelo neodesenvolvimentista implementado pelos governos Lula e 

Dilma tem se caracterizado pela: direitização da política social que não tem 

compromissos sociais e submetidas aos desígnios do neoliberalismo; monetarização 

da política social, uma vez que esta não mais visa concretizar direitos sociais, mas 

fortalecer o mérito individual do pobre de conseguir, por vias do mercado, a 

satisfação de suas necessidades; a laborização precária da política social, visto que 

a principal responsabilidade desta, principalmente da assistência, é a de ativar os 

demandantes da proteção social; a descidadanização da política social porque a 

maior parte do trabalho oferecido pela ética da autorresponsabilização dos pobres 
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pelo seu próprio sustento e bem-estar é dissociada da cidadania, em trabalhos 

precarizados; e a hegemonia às avessas. 

Nessa conjuntura, a política de Assistência Social deixa de fazer parte de uma 

rede de proteção social para se transformar em trampolim para o modelo proposto 

pelo neodesenvolvimentismo. A Assistência Social, nessa perspectiva, torna-se um 

insidioso transformismo ideológico, pois, as medidas de transferência de renda se 

configuram numa política de consenso das classes subalternas mais pauperizadas. 

Essa tendência é confrontada pelos que defendem a Assistência Social como 

política de direito. Sposati (entrevista) expõe sobre o insidioso transformismo que 

“tem-se nessa expressão uma construção gongórica ou impressionista, que encapa 

o entendimento do real pela própria obscuridade dos termos”. 

Esse debate baseia-se em concepções de Estado que fazem parte da 

compreensão histórica, política e social da construção das políticas sociais e dos 

direitos sociais. No tocante às concepções de Estado e as produções das autoras 

referidas, pode-se apreender uma intrínseca relação de cada autora com 

determinada concepção de Estado.  

A discussão do Estado inicia-se por volta dos séculos XVI e XVII e, a partir de 

Maquiavel, busca-se uma abordagem racional do exercício do poder político. 

Naquele momento, o Estado era visto como uma espécie de mediador civilizador 

que controlaria as vantagens materiais próprias ao homem em estado de natureza.  

Em seguida a esse pensamento de Maquiavel, surgem os contratualistas 

formados por Hobbes, Locke e Rousseau. De acordo com eles, a passagem do 

Estado de natureza à sociedade civil é realizada através de um contrato social, pelo 

qual os indivíduos renunciam a liberdade natural e a posse natural de bens, riquezas 

e armas e concordam em transferir ao soberano o poder para criar e aplicar as leis, 

tornando-se autoridade política. 

Assim, para proteger os seus direitos, os homens fazem um arranjo 

institucional, que os contratualistas denominam de contrato social ou pacto social. A 

vontade coletiva configura-se no contrato social em todas as esferas da sociedade 

(WEFFORT, 2006). Embora não tenha como perspectiva de Estado os 

contratualistas, Mota assinala que os direitos na sociedade burguesa são a 

expressão desse contrato entre cidadãos e Estado. 

Na perspectiva do Estado liberal contemporâneo, tem-se como autor de 

destaque Noberto Bobbio. Para ele, o Estado deve ser pensado como uma 
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representação sistemática dos interesses individuais e o poder como principal 

estímulo e resposta utilizado pelas instituições políticas para promover sua dinâmica. 

O Estado responderia à sociedade através de medidas que se relacionem às 

demandas sociais culminando numa nova realidade (BOBBIO, 1987). 

Assim, o poder político restringir-se-ia à esfera do Estado, instituição 

responsável pela ordem social. A política seria a razão do Estado. Para validar esse 

poder político, o Estado usa como suporte as normas que surgem a partir de um 

acordo ideológico entre governo e sociedade (BOBBIO, 1987). Para o autor, o 

processo de emancipação da sociedade seria possível quando a sociedade 

conseguisse manter sua ordem sem o poder político, onde o Estado não teria mais 

necessidade de existir.  

Em relação a essa concepção de Estado, pode-se apreender uma 

proximidade com as produções de Potyara Pereira e Aldaíza Sposati na medida em 

que elas consideram a importância dos direitos sociais, naturais e humanos 

construídos entre um acordo do governo e a sociedade brasileira. E a importância da 

formalização de um Estado por entes federativos assim como propõe a Constituição 

Federal. Sposati (entrevista) expõe esse pensamento ao dizer que: 

 
Quando você expressa o termo Estado eu sinto certo perfume, que 
me indica que você tem por referência somente o Estado federal. 
Esquece que somos uma federação. Não considera que o Estado 
brasileiro se expressa por três tipos de entes federativos, inclusive o 
estado municipal. Portanto do ponto de vista de entes somos muitos 
1 federal, 26 estaduais, 5.565 municipais e ainda o DF= 5.593. É 
deles que você pergunta como estado brasileiro? Atenção, o SUAS 
abrange todos esses entes. Imagine uma mesa de gestores no 
SUAS. Ter a noção e presença da capilaridade do estado brasileiro é 
fundamental. 

 
Ou seja, para Sposati, a compreensão do Estado brasileiro como entes 

federativos é importante para avançar os direitos conquistados na constituição, a 

exemplo da responsabilidade da gestão da Assistência Social. Nesse sentido, 

Pereira (2012a), também reconhece a representação do Estado como forma de 

garantir a causa dos direitos sociais. 

Outra concepção de Estado é a elaborada por Marx, Engels e Lênin. Para 

estes, o Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não 

podem ser objetivamente ser conciliados (LÊNIN, 1918). Para Marx e Engels (1997), 

o Estado seria o comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa e 
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que despolitiza a sociedade civil e utiliza essencialmente da coerção para exercer 

suas funções. Em Lênin ele reitera a concepção de Estado de Marx e Engels, e 

assinala que a essência do Estado reside nos aparelhos coercitivos e repressivos.  

Para Lênin, a democracia proletária apresenta-se como algo radicalmente 

diverso do conjunto das instituições democráticas de tipo consensual ou contratual, 

que caracterizam a democracia burguesa. Essa radical contraposição entre dois 

tipos de democracia, burguesa e proletária, resulta na concepção leniliana de 

dualidade de poderes e que apenas se resolveria com a eliminação de um dos dois. 

Tanto para Marx e Engels como para Lênin só se resolveria com uma 

revolução socialista explosiva e violenta. Essa revolução socialista proletária seria 

uma revolução permanente que tem seu momento resolutivo na constituição de um 

contrapoder que deve derrubar o poder burguês e se pôr no seu lugar. 

Uma perspectiva mais ampliada da teoria marxista do Estado e da revolução 

é a apresentada por Gramsci. Defende que o Estado teria sua gênese na divisão da 

sociedade em classes, existindo somente quando e enquanto existir essa divisão; e, 

por outro a sua função seria precisamente a de conservar essa divisão, assegurando 

que os interesses particulares de uma classe possam se impor como o interesse 

universal da sociedade (COUTINHO, 1996). 

Os novos elementos aduzidos por Gramsci não eliminam o núcleo 

fundamental da teoria restrita de Marx, Engels e Lênin, mas o repõem e transfiguram 

ao desenvolvê-lo através do acréscimo de novas determinações. Para Gramsci, o 

Estado seria formado pela soma de duas esferas: a sociedade política e a sociedade 

civil. A sociedade política seria o conjunto de aparelhos através dos quais a classe 

dominante detém e exerce o monopólio legal ou de fato da violência, trata-se dos 

aparelhos coercitivos do Estado. A sociedade civil seria o conjunto das instituições 

responsáveis pela representação dos interesses de diferentes grupos sociais, bem 

como pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos e de ideologias 

(COUTINHO, 1996). 

Para Gramsci, a expansão da hegemonia das classes subalternas implica a 

conquista progressiva de posições através de um processo gradual de agregação de 

um novo bloco histórico, que inicialmente altera a correlação de forças na sociedade 

civil e termina por impor a ascensão de uma nova classe ao poder de Estado. Logo, 

deve se basear numa guerra de posições na conquista máximo de espaços no 

interior da sociedade civil, já que só com o consenso da maioria, ou seja, com 
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hegemonia, é possível empreender transformações sociais em profundidade 

(COUTINHO, 1996).  

Os pensamentos das autoras Ana Elizabete Mota e Ivanete Boschetti seguem 

a concepção de Estado compatível com o pensamento de Gramsci ao considerar o 

Estado como formado por instituições da sociedade civil e da sociedade política. 

Todavia, quando se trata da perspectiva de pensar a emancipação da sociedade, 

elas terão maior proximidade com o pensando marxista original. Embora considerem 

a importância da emancipação política, esta só seria possível com uma revolução 

socialista. 

Aldaíza Sposati e Potyara Pereira se aproximam de Gramsci ao considerar 

que o Estado se baseia na numa guerra de posições na conquista máximo de 

espaços no interior da sociedade civil. Assim, a emancipação política e as reformas 

são imprescindíveis para alterar a correlação de forças na sociedade civil e impor a 

ascensão de uma nova classe ao poder. 

Por fim, o Estado neoliberal, conjuntura que se vivencia na atualidade no 

âmbito global e também na conjuntura brasileira, caracteriza-se por um Estado 

mínimo para o trabalho e máximo para o capital, ou seja, ao tempo em que 

possibilita o processo de concentração do sistema financeiro suprime e reduz os 

direitos sociais. Esse conceito de Estado e a pós-modernidade encontra terreno fértil 

nas produções teóricas e cria um ambiente de instabilidade na compreensão da 

realidade que obsta assumirem-se determinadas posições. 

O que se pode apreender dessas aproximações e distanciamentos na 

concepção de Estado defendido por essas autoras é que elas compõem um terreno 

de conflitos e tensões, que perpassam o pensamento até mesmo no que diz respeito 

a quem são os autores ou referências teóricas que as fundamentam. A princípio, 

pode parecer que essas polarizações sejam um contrassenso. No entanto, são 

explicáveis na medida em que a conjuntura exige que as intelectuais se posicionem 

politicamente a seu tempo e de acordo com as perspectivas estratégicas e táticas 

para o que defendem, não só enquanto um determinado projeto societário, mas 

como construí-lo, a partir das mediações de Estado e sociedade civil. Dessa forma, 

a depender da conjuntura e da temática as posições se tornam mais radicalizadas 

ou reformistas. Isso é compreensível, uma vez que a sociedade é contradição e 

disputa. 
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Assim, ao entender os principais conceitos que permitem a compreensão da 

construção da proteção social no capitalismo, bem como das particularidades da 

formação sócio-histórica da política social brasileira, pôde-se relacionar as autoras 

estudadas em paralelo e apreender quais são as semelhanças e diferenças entre 

elas na questão da totalidade sócio-histórica e da conjuntura brasileira.  

O próximo capítulo voltar-se-á particularmente para a política de Assistência 

Social no sentido de apontar os principais conceitos e categorias que permitem 

relacionar a produção teórica, político e metodológico das concepções da 

Assistência Social com determinado projeto de sociedade defendido pelas autoras. 
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4. TENDÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS PRODUÇÕES DO 

SERVIÇO SOCIAL: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS DE 

CONCEPÇÕES.  

 

Esse último capítulo aborda as principais concepções de Assistência Social 

presentes nas produções do Serviço Social, particularmente das autoras que foram 

escolhidas metodologicamente, devido a estas exporem suas diferenças em 

debates, seminários, congressos, artigos, dentre outros. A partir desse objetivo, 

refletir-se-ão as especificidades de cada concepção, delimitando suas semelhanças 

e diferenças. Para empreender esse processo, partir-se-á de eixos temáticos, os 

quais serão: Assistência Social – política mediadora de acesso aos direitos ou 

política de direito?; Relação entre Trabalho e Assistência Social; e, direcionamento 

social e político acerca da Assistência Social frente à conjuntura brasileira atual. 

Esses três eixos contribuem para melhor expor quais são as concepções 

sobre a Assistência Social e as diferenças e semelhanças entre elas, no entanto 

pode-se pensá-las como parte integrante de uma totalidade sócio-histórica. 

 

4.1 Assistência Social – Política Mediadora de Acesso aos Direitos ou Política 

de Direitos? 

 

Como já informado, a Constituição Federal de 1988 nomeou a Assistência 

Social como direito e política social; para isso, era necessário a sua regulamentação 

que foi conquistada em 1993 com a LOAS e a sua estruturação e sistematização 

que, finalmente, só foi possível no Governo Lula em 2004 e 2005, respectivamente, 

com a PNAS e a NOB/SUAS. Todavia, com a ofensiva neoliberal e pela 

configuração do neodesenvolvimentismo, como se discutiu no segundo capítulo, a 

Assistência Social ganha novo contornos e passa a ser considerada por alguns 

intelectuais como estruturadora de um conjunto de políticas, assumindo a 

centralidade da proteção social56 em função da enorme expansão da pobreza e da 

desigualdade social existente no Brasil. 

                                                           
56 Por proteção social pode-se entender como “um conceito amplo que, desde meados do 
século XX, engloba a seguridade social, o asseguramento ou garantias à seguridade e 
políticas sociais. A primeira constitui um sistema programático de segurança contra riscos, 
circunstâncias, perdas ou danos sociais cujas ocorrências afetam negativamente as 
condições de vida dos cidadãos. O asseguramento identifica-se com as regulamentações 
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Dessa forma, o que se pode verificar na atualidade é que, apesar do 

reconhecimento da Assistência Social como um direito social instituído no tripé da 

Seguridade Social, essa política tem ganhado uma nova dimensão frente à realidade 

brasileira. Essa nova dimensão, a qual será considerada como uma concepção da 

Assistência Social presente no debate do Serviço Social pode ser assinalada ao 

retomar a afirmação de Mota (entrevista): 

 
Não vejo nenhuma novidade em dizer que a política de assistência 
está inserida no conjunto dos direitos da seguridade. A questão não 
é essa, a questão é que a assistência extrapolou, ampliou e se 
desdobrou em muito do núcleo duro da assistência social. 

 

Segundo a autora (entrevista), é “uma dada ideologia e uma dada prática que 

está se estabelecendo na sociedade brasileira em função da enorme desigualdade 

social”. Para tanto, a assistência social se amplia na condição de política não 

contributiva, transformando-se num novo fetiche de enfrentamento à desigualdade 

social, na medida em que se transforma no principal mecanismo de proteção social 

no Brasil (MOTA, 2008). 

Nesse sentido, Mota (entrevista) assinala que: 

 
Passa a fazer parte da assistência ou das políticas de corte 
assistencial inúmeras políticas que originalmente não seriam parte da 
assistência. [...] Ela está sendo estruturadora de um conjunto de 
políticas porque elas aparecem como condicionalidades dentro da 
assistência. [...] Então há um conjunto de condicionalidades de um 
lado, há um conjunto de inserções setoriais, por outro lado, que dão 
à assistência um caráter de muita centralidade. 

 

Assim, essa centralidade da Assistência Social ganha maior dimensão, devido 

à retração dos direitos sociais, em que a burguesia tenta socializar com as classes 

trabalhadoras um suposto dilema da justiça e equidade capitalista, como sendo uma 

problemática dos assalariados, instituindo, dessa forma, as figuras do cidadão-

consumidor e do cidadão-pobre, esse último objeto da assistência social (MOTA, 

1995).  

                                                                                                                                                                                     
legais que garantem ao cidadão a seguridade social como direito. E as políticas sociais 
constituem uma espécie de política pública que visa concretizar o direito à seguridade 
social, por meio do conjunto de medidas, instituições, profissões, benefícios, serviços e 
recursos programáticos e financeiros. Neste sentido, a proteção social não é sinônimo de 
tutela nem deverá estar sujeita a arbitrariedades, assim como a política social – parte 
integrante do amplo conceito de proteção – poderá também ser denominada de política de 
proteção social” (PEREIRA, 2008). 
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Nesse sentido, Mota (1995) propõe uma tendência que denomina como 

assistencialização/privatização da seguridade social que, em outras palavras, 

significa a privatização das políticas de Previdência Social e Saúde em detrimento 

da ampliação da política de Assistência Social. Embora as críticas a sua produção, a 

autora reafirma que essa tendência verificada em sua obra em 1995 se concretiza 

nos dias atuais. De acordo com a entrevista ela reitera que: 

 
Uma das grandes críticas que as pessoas fazem a minha produção é 
porque eu digo que a tendência da assistência mostra a 
assistencialização da política. Eu reafirmo isso. Eu acho que se você 
observar o volume de programas de inserção que tem hoje no Brasil, 
que vai da infraestrutura até a qualificação profissional e de trabalho, 
esse volume todos eles tem um corte, tem uma perna na assistência 
social entendida a assistência como eu lhe falei, como uma política 
não contributiva, focalizada em setores empobrecidos, pauperizados, 
miserários, sem qualificação, sem trabalho e que tem como 
características a existência de algumas condicionalidades seja para 
transferência de renda seja acesso a bens ou serviços. 

 

Dessa forma, Mota defende que ao focalizar as políticas sociais nos 

segmentos mais pobres da sociedade modifica-se a engenharia da Seguridade 

Social. O que imprime à Assistência Social outro desenho, uma vez que a expansão 

dessa política teve centralidade a partir dos programas de transferência de renda 

(MOTA, 2008). O que pode ser reafirmado a partir da sua fala na entrevista, quando 

a mesma diz que: 

 
Quando a gente pensa em Assistência Social no Brasil é preciso 
qualificar muito os termos porque se a LOAS criou algumas bases, 
se posteriormente a criação do sistema único foi uma boa medida de 
reforma administrativa e gerencial, para dar forma, para dar corpo 
para poder trabalhar a implementação, a sistematização, o 
desenvolvimento da política social. Tudo isso é importante não estou 
negando nada disso. Mas acontece que o que a gente está vendo 
como parte da política ampla de Assistência Social não pode ser 
resumida ao que diz o MDS, sobre o que é política social, sobre o 
que é assistência social. 

 

Embora ela não desconsidere que os mecanismos presentes na Política 

Nacional de Assistência Social estejam sendo implementados e que a criação do 

Sistema Único de Assistência Social robusteceu e reordenou as ações da 

Assistência Social, a questão reside no fato de que a Assistência Social tem 

subtraído direitos de outras frações da classe trabalhadora (MOTA, 2008). Diante da 
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realidade brasileira dos últimos governos, ela expõe que a Assistência Social tem 

sido à base de ações de várias outras políticas. Conforme (entrevista): 

 

Nós vamos encontrar a estruturação dos serviços básicos, dos 
serviços mais complexos, nós vamos encontrar todo um 
organograma, muito bem feito, bastante competente. A criação do 
cadastro único, a profissionalização, o embate com o damismo, o 
embate de certa forma com a desprofissionalização da assistência, 
tudo isso vai ser importante e isso faz parte da política de 
assistência, só que surgiu outra variável. Surgiu um grande programa 
da esfera da assistência social, que na pratica ele não se separa do 
que é a política especifica da Assistência Social. Quer dizer, se a 
gente fosse analisar política especifica de acordo com a letra da lei, 
de acordo com as NOBs, de acordo com o que está estruturada, ela 
era fiel ao que está posto no capitulo dos direitos e dos deveres. Só 
que a conjuntura brasileira dos anos 2000 que diz respeito ao modelo 
de desenvolvimento econômico adotado, que diz respeito ao ideário 
que surgiu com o chamado lulismo, com a ida do PT especificamente 
a figura de Lula para o governo como presidente da república, isso 
criou um grande bloco de medidas e de programas, que são 
programas de inserção social, que vão desde o Bolsa família até se 
você quiser o Pronatec, até se você quiser na área rural algumas 
medidas do PRONAF, até infraestrutura que são um conjunto de 
políticas que tem na sua base ações da Assistência Social. 
 

Segundo Mota, a Assistência Social que se desenvolveu com o “lulismo” e 

que continuou com o governo Dilma estabeleceu um desenho maior a essa política. 

Essa ampliou muito mais do que estava proposto pelo SUAS, sendo estruturadora 

de outras políticas. Nesse sentido, a autora põe em discussão a opinião de 

intelectuais que consideram que a assistência social tem afirmado uma cultura de 

direitos. Conforme sua apreciação (entrevista): 

 
Eu não sei se está afirmando uma cultura de direitos ou se está 
afirmando o lulismo. Eu tenho muitas dúvidas. Até porque as 
plataformas políticas dos candidatos à presidente, todos eles tem 
como carro chefe melhorar, ampliar, aumentar os programas de 
assistência. Então eu acho que ele está muito mais vinculado ao 
lulismo e continua com Dilma do que propriamente a constituição de 
uma política de direito. 
 

O que faz Mota pensar que a política de Assistência Social está mais 

associada ao “lulismo” do que uma política de direito é o que ela considera como 

parte dessa política. Segundo a autora (entrevista): 

 
É preciso a gente sair do espectro formativo, normativo da 
assistência e entender a assistência como toda e qualquer política 
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que não tem uma contrapartida financeira que está focalizada em 
determinados seguimentos da população e que está essencialmente 
voltada para o enfrentamento da pobreza, das situações de pobreza 
e de miséria. 

 

Ou seja, Mota considera como parte dessa política os programas de 

transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família, que tem sido protagonista dos 

últimos governos em vigor (Lula e Dilma). O que lhe difere dos intelectuais que estão 

na formulação e avaliação da política de Assistência Social que não o considera 

como parte dessa política. Como Mota assinala: 

 

As pessoas tem uma defensividade muito grande dizendo que o 
bolsa família não é parte da política de assistência. Eu não penso 
dessa forma, eu acho que o fato de ela não estar inscrita lá como 
sendo um programa implementado pelo SUAS isso não retira, porque 
o CAD único, a implementação é tudo feito nos CRAS. Então não 
vejo porque essa separação quando na prática isso não está 
separado. 

 

Logo, ao ponderar o programa Bolsa Família como parte integrante da política 

de Assistência Social, avalia que essa política se amplia concretizando a tendência 

que ela delineava na década de 1990, pois concorda que no Brasil, em face da 

construção de um novo modo de tratar a ‘questão social’ brasileira, a Assistência 

Social torna-se objeto de ações e programas de combate à pobreza à moda dos 

organismos financeiros internacionais, donde ocorre a centralidade dos programas 

de transferência de renda. 

Por isso, Mota (2008, p. 141) afirma que “instala-se uma fase na qual a 

Assistência Social, mais do que uma política de proteção social se constitui como 

um mito social”. Dessa maneira, através das políticas compensatórias, a Assistência 

Social passa a assumir, para uma parcela significativa da população, a tarefa de ser 

a política de proteção social e não parte da política de proteção social.  

No tocante à assistência como uma política social de direito assinala que:  

 
Não acha que essa seja a melhor definição, da assistência como 
política de direito. A assistência como uma política social no campo 
que não é nem da seguridade, a assistência no Brasil hoje está 
adquirindo uma condição de uma política de proteção social mais 
ampla. Isso é uma coisa interessante, ao mesmo tempo em que ela 
tem centralidade e que ela está sendo estruturadora ela está 
mostrando que nós não podemos ter uma política de seguridade 
restrita a saúde, previdência e assistência. 
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Essa reflexão sobre a Seguridade Social somente ser formada pelo tripé 

Saúde, Previdência Social e Assistência Social é interessante uma vez que nos 

mostra que estamos longe de um ideário de direitos sociais na sociabilidade 

brasileira, principalmente após a ofensiva neoliberal e o neodesenvolvimentismo. 

Ademais, Mota (entrevista) defende a ideia de que “a assistência não se 

contrapõe ao capitalismo. A assistência é bem-vinda na sociedade capitalista”.  

De acordo com a intelectual é possível, para o modelo 

neodesenvolvimentista, unir a restauração das bases de acumulação capitalista com 

o atendimento das necessidades da pobreza, a partir dos programas de 

transferência de renda. Conforme Mota (entrevista): 

 

Não há nenhuma incompatibilidade entre, no meu ponto de vista, a 
assistência e a cultura liberal, ou social, ou social-liberalismo. Que é 
a cultura política que predomina no Brasil é fazer o país crescer com 
justiça social, e justiça social no entendimento do Estado é permitir 
como eles dizem a erradicação da miséria. 
 

Portanto, a partir desse entendimento é que ela justifica que a expansão da 

Assistência Social é possível dentro de uma perspectiva de restrição dos direitos 

sociais por não apresentar impedimentos ao desenvolvimento do capitalismo. Pelo 

contrário, ele vem legitimar as decisões que o Estado brasileiro tem assumido para 

favorecer os interesses do capital em detrimento da classe trabalhadora. Por isso 

que Mota (entrevista) assinala que: 

 

Não há nenhuma incompatibilidade entre neoliberalismo e expansão 
da assistência. Nenhum. Você pode desmontar a saúde e a 
previdência, mas a assistência não tem nenhuma incompatibilidade. 
Não conheço um capitalista que seja contra a assistência. 
 

Essa afirmação merece aprofundamento, uma vez que é necessário 

esclarecer o que se entende como direita e como essa se coloca em relação à 

assistência social. Até porque, historicamente, os chamados setores conservadores 

foram os maiores beneficiados do assistencialismo sobre a política de Assistência 

Social. E, na contemporaneidade é o setor da direita que mais se opõe aos 

programas de transferência de renda, ainda que não se manifestem publicamente 

dessa forma. Os capitalistas não concordam que a assistência social seja uma 

política pública de direito porque a retira do campo de intervenção das relações 
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sociais de reprodução do capital. Para tanto, vai usar argumentos moralizantes que 

marcam a história política da sociedade brasileira para justificar sua oposição. 

Esse posicionamento reflete uma das concepções de Assistência Social 

presentes nas produções do Serviço Social, e que tem sido bastante difundida na 

atualidade devido às proporções que o Governo Lula deu ao programa Bolsa 

Família, e que se amplia no Governo Dilma a partir do programa Brasil sem Miséria. 

Essa concepção não tem sido homogênea no âmbito das produções do 

Serviço Social. Outra concepção que tem confrontado diretamente com a que foi 

exposta são os intelectuais que defendem a política de Assistência Social como uma 

política de direito. Intelectuais que serão aqui representados pelo posicionamento da 

professora Drª Aldaíza Sposati. 

Para os que consideram a Assistência Social como política de direito, leva-se 

em conta, principalmente, o caráter que essa assume ao lograr-se direito social na 

Constituição Federal de 1988. E, também, pela luta que foi a aprovação da LOAS 

diante de uma conjuntura que impunha a retração dos direitos sociais em favor dos 

interesses do capital. 

Com a eleição do Governo Lula, vislumbrou-se que esse pudesse erguer 

alguns pilares sustentadores a política de Assistência Social como: dar caráter 

substantivo a assistência social; estabelecer para o usuário o poder de ter direitos; 

romper o caráter inconcluso da aplicação da Constituição Brasileira quanto aos 

direitos sociais; e romper com o vínculo entre assistência social e a noção residual 

de pobreza que não alcança a cidadania (SPOSATI, 2005). 

Algumas dessas recomendações foram atendidas com os avanços sócio-

jurídicos alcançados pela criação da Política Nacional de Assistência Social (2004), 

NOB/SUAS (2005) e da NOB/RH, com os quais foi possível construir um sistema 

único de cobertura, descentralizado, territorializado com serviços permanentes e 

continuados com porta de entrada para todos os usuários.  

Todavia, em concomitante a esse avanço sócio-jurídico, a conjuntura 

brasileira dos últimos anos vivenciava uma expansão dos programas de 

transferência de renda, os quais por essa concepção que defende a política de 

Assistência Social como direito não se configuram como parte dessa política. De 

acordo com Sposati (entrevista), o programa Bolsa Família “não foi concebido para 

operar no interior do SUAS e suas diretrizes. Ele é gerido por outra secretaria do 

MDS embora use dos orçamentos da assistência social”. Em relação a esses 
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programas de transferência de renda e sua relação com o objetivo como renda 

universal, proposto pela Assistência Social, ela expõe que: 

 

De fato temos na assistência social a perspectiva de segurança de 
renda. Mas por outro lado, concordo plenamente que o modelo 
globalizado de combate à pobreza, pautado em programas de 
transferência de renda, incisivamente colocado pelas agências 
internacionais, são ao mesmo tempo, disciplinadores de 
comportamento. 

 

A autora acredita que se tem um programa de transferência de renda que 

embora tenha como perspectiva a garantia de mínimos sociais a segmentos da 

população, disciplina o comportamento dos mesmos, uma vez que impõe aos 

usurários, condicionalidades para entrar e/ou permanecer no programa. 

Além disso, sobre os programas de transferência de renda, a autora reflete o 

fato de estes serem políticas de governo e não objeto de lei. Desde a criação do 

Bolsa Família no Governo Lula até sua expansão com o Brasil Carinhoso e o Brasil 

sem Miséria, pouco avanço houve na direção de sua regulamentação como direito, 

apesar do ganho que se teve no programa Brasil sem Miséria na qual foi possível 

uma ampliação do percentual que define a linha de pobreza. De acordo com Sposati 

(entrevista): 

 

Por conta do Programa Brasil sem Miséria foram introduzidas 
alterações como maior flexibilidade para a cobertura demais 
membros da família bem como a cobertura etária foi expandida. De 
acordo com o Programa Brasil sem Miséria nenhum brasileiro pode 
ter menos do que 70 reais por mês para viver. Podemos afirmar que 
este dado é uma forma de renda universal, todavia ainda não é 
objeto de lei. Parece-me que existem esforços nessa direção. Pois se 
trataria da consolidação de uma situação que de fato está instalada. 

 

Com essa afirmação de Sposati pode-se apreender que a autora não 

desconsidera a relevância que os programas de transferência de renda têm na 

conjuntura atual brasileira. Ela pontua a necessidade de consolidar uma situação 

que está instalada, para que ela caminhe no sentido de uma constituição de um 

direito. Para a autora esses programas não estão incorporados à política de 

Assistência Social como defende a outra concepção que coexiste no debate do 

Serviço Social. Pelo contrário, vai haver uma restrição da força política dos direitos 
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conquistados principalmente do Sistema Único de Assistência Social. Como pontua 

Sposati (entrevista): 

 

Durante o Governo Lula ocorreu de fato o esforço de construção de 
um sistema único, de consolidar o conteúdo a uma política social. 
Mas, no governo Dilma com a bandeira do Brasil sem Miséria, e 
outros fatos mais o que vai acontecer, é a quase restrição da força 
política do SUAS. Aqui a política de assistência social vai ter caráter 
absolutamente secundário. O que vinha sendo construído na 
assistência social foi caracterizado pela direção federal da alta 
gestão estratégica de poder, (esclareça-se que não da gestão da 
política de assistência social) como uma força de trabalho para ser, 
de modo verticalizado, usurpada para os interesses do programa 
Brasil sem Miséria. Nesse quadro a Secretaria Nacional de 
Assistência Social se mostra manietada, quase sem voz ou poder. 
 

O que a autora expõe é que apesar do avanço sócio-jurídico proposto pela 

PNAS (2004) e o NOB/SUAS (2005), a conjuntura que se desenrolou com o 

neodesenvolvimentismo impôs entraves a Assistência Social como política pública, 

ou seja, a política como direito também tem sido submetida aos desígnios do 

neoliberalismo. Conforme se discutiu no primeiro capítulo, essa deixa de fazer parte 

de uma rede de proteção social para se transformar em trampolim do modelo 

socioeconômico em vigor. Nessa perspectiva que Sposati (entrevista) entende que: 

 

A assistência SE QUER ser uma política de direitos. Quando afirmo 
que ela se quer, estou expressando algo que está na LOAS, uma 
política voltada para o direito de cidadania e dever de Estado. Para 
isso ela precisa ter o aparato convalidador dessa possibilidade e, 
existe um entrave em objetivar a materialidade desse direito, a 
especificidade desse direito. 
 

Por esse motivo que ela assinala que a Assistência Social no processo de 

correlações de forças presentes na sociabilidade assume a perspectiva da “luta por 

direitos, ou a luta em se colocar no campo dos direitos” (SPOSATI, entrevista). 

Dessa forma, embora a Assistência Social tenha caminhado bastante na perspectiva 

do direito social e no campo da política pública ao atender o movimento histórico que 

inscreve a necessidade do cidadão como provisão coletiva no interior do Estado, 

particularidades da formação sócio-histórica brasileira estão presentes na 

conformação da Assistência Social. Como reitera Sposati (entrevista): 

 

Volto a afirmar que a assistência social é uma política social que se 
quer como efetivadora de direitos, apoiados nas finalidades da 
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seguridade social. A questão é superar o confronto com o 
conservadorismo presente na sociedade brasileira que gera 
impedimentos em fazer transitar as atenções da proteção social não 
contributiva para o campo de direitos sociais. Não posso afirmar que 
a assistência social a já tenha alcançado tal patamar, mas 
seguramente ela já avançou muito. 

 

Em relação às expressões concretas da Política de Assistência Social no 

Brasil, a partir da tendência que se inicia nas décadas de 1990 e se (re) define nas 

décadas de 2000, Sposati (entrevista) propõe olhar para dois momentos da trajetória 

da Assistência Social. Para ela (entrevista), é preciso: 

 
Temos que olhar dois momentos na trajetória da assistência social: o 
pós LOAS dos anos 90 e o pós PNAS 2004. Já lhe afirmei que, entre 
1993-2003 ainda não ocorre um fracionamento da categoria dos 
assistentes sociais quanto a política de assistência social. Já lhe 
disse que a convergência vinha de uma união contra o Collor, e/ou 
unidos contra o Comunidade Solidária e o primeiro damismo do 
Fernando Henrique. A luta de confronto contra alguns inimigos da 
democracia tornava o conteúdo especifico da assistência social algo 
estrategicamente menor embora fosse de fato o que dizia respeito ao 
cidadão. Este é o período de múltiplas iniciativas que depois vão 
servir de base para a PNAS-2004. 
 

Com o PNAS-2004, finalmente, foi possível pensar o conteúdo que comporia 

a Assistência Social, o que realmente faria parte da estruturação orgânica dessa 

política. Desse modo, o pós PNAS 2004, segundo momento na trajetória da 

Assistência Social, ocorreu o esforço para a construção de um sistema único com 

abertura a todos os usuários que a deles necessite. Esse processo de edificação 

será empenho de muitas forças em questão, mas também sofrerá reflexo da 

maturidade teórica política que se tem sobre a política. Do ponto de vista de Sposati 

(entrevista): 

 

A PNAS-2004 que inicia o trabalho organizativo do conteúdo da 
política, procura responder qual é a proteção que cabe a Assistência 
Social, o que nela é seguridade. O que ela faz? O que ela deve 
fazer? Qual o seu conteúdo? Tem aspectos muito positivos na 
PNAS-2004. Mas tem outros que naquele momento ainda estavam 
imaturos. Sem dúvida a PNAS-04 é datada e com isto ela sintetiza o 
que estava mais amadurecido a época. A PNAS-04 é uma 
construção de muitas mãos, muitos pensamentos. 
 

Como se pode analisar no primeiro capítulo, uma das principais formulações 

da PNAS e do NOB/SUAS foi a construção dos CRAS e CREAS. Essa importância 
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também é ressaltada por Sposati (entrevista) como expressão concreta do que vem 

se estabelecendo como política de direito da Assistência Social. Segundo a autora: 

 

Entendo que toda a rede que hoje temos de CRAS e CREAS como 
portas de entrada para proteção social são expressões concretas da 
política de assistência social quer da proteção social básica como da 
proteção especial. Considero que a possibilidade de você conseguir 
ter um entendimento unificado entre os gestores públicos dos entes 
federativos na política, é um enorme avanço. Entendo que a unidade 
– o que não significa uniformidade - é a primeira expressão concreta 
da política. Um segundo avanço concreto é a construção das noções 
de proteção básica e especial, dando à proteção social básica a 
noção de prevenção no sentido de interdição ao agravamento da 
desproteção. 

 

Em outras palavras, ela expõe que o concreto da política tem várias 

expressões “o primeiro deles é instalar uma concepção, e com ela criar um lugar 

para esse debate no interior do estado, um debate, um reconhecimento que não 

existia” (SPOSATI, entrevista). Outra expressão desse processo é “a classificação 

dos serviços sócios assistenciais para todo o país, em uma tipologia demarcada 

pelos níveis de proteção que leva a constituição da noção e dinâmica de gestão de 

rede de serviços” (SPOSATI, entrevista). Dessa forma, a autora pondera que:  

 
Isto significa que ela passa a ter um canal para se comunicar, para 
poder se expressar e ser escutada. Há agora em todo o país uma 
unidade pública estatal em que as vitimizações podem ser 
expressas, analisadas, discutidas, apoiadas e encontram processos 
de restauração. 

 

Diante da realidade que é posta na conjuntura brasileira atual, a autora é 

realista em relação às essas concretudes que foram acima expostas. Realmente 

houve grandes avanços do ponto de vista da conformação jurídica da Assistência 

Social como direito social. Todavia, quando se passa para a perspectiva da 

resolubilidade, averigua-se que ela não se efetiva como proposta. É por isso que 

Sposati (entrevista) afirma que: 

 

De fato são muitas concretudes, mas não afirmo isso com ufanismo. 
Busco afirmar que há uma unidade nacional que está possibilitando 
dar visibilidade a dimensões, vitimizações, precarizações, violações 
que não eram vistas e que a Assistência Social está conseguindo dar 
unidade nessa questão. Quanto à resolutividade já é outra questão. 
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Para a autora, a implementação do SUAS na realidade brasileira é “uma 

navegação contra a maré. Trata-se de um movimento reverso. [...] uma luta anti-

neoliberal. Entendo que lutar pela expansão de direitos de proteção social nessa 

sociabilidade ácida a tal expansão é optar pelo confronto”.  

Nesse sentido, no tocante à expansão da Assistência Social nos Governos 

Lula e Dilma, e as quais possibilitam os intelectuais a defenderem uma tendência de 

ampliação da Assistência em detrimento das outras políticas como de Saúde e 

Previdência, ela será retórica ao dizer que: 

 

A política de assistência social tem sua vertente orgânica estruturada 
pelo SUAS a partir de 2004/2005. Portanto são os 8 anos da vida 
institucional dessa política que estão em questão. E esse período 
representa exatamente 50% de tempo de Lula e 50% do tempo de 
gestão de Dilma. Se a Loas é de 1993 e o patamar jurídico político 
da política só vai ocorrer pouco mais de 10 anos após, e sob os 
governos Lula e Dilma a única resposta a dar é que de fato esses 
governos foram favoráveis à formalização da assistência social como 
política pública de proteção social não contributiva. Como nós 
estamos tratando do aparato jurídico – político da política, estou 
entendendo que o termo expansão não é correto. O correto é afirmar 
que nesse período se instalam as bases efetivamente legais e 
institucionais da política. É nesse período que o SUAS é pactuado, 
implementado. É aprovada uma NOB reguladora do SUAS, regula-se 
a política do trabalho no SUAS. Portanto não é que ocorra uma 
expansão. Claro que se contar do zero qualquer coisa é expansão. 
Mas se contar da implementação de um sistema, que constava no 
artigo 204 da CF-88, contido na LOAS de 1993, só implementado em 
2005, digamos que a nossa de expansão se esvai e é substituída 
pela de efetivação dos termos da lei. Portanto outra vez caracteriza 
essa ocorrência por expansão é errado. Se nada havia, nada se 
expandiu. O que ocorreu é que o que existia, somente no papel nos 
termos da lei, se tornou fato. Perceba que há uma diferença muito 
grande na concepção que você traz em sua questão e o que de fato 
estava ocorrendo. Se havia zero ocorrer algo não é expandir mas 
instalar. 

 

Nessa sua fala pode-se apreender que a autora não considera que exista 

uma expansão da Assistência Social em detrimento de outras políticas. Para ela, a 

expansão que houve ocorreu pela própria necessidade que existia de estruturar a 

Assistência Social conforme proposto pela CF/88 e que só possível a partir de sua 

sistematização a partir do Governo Lula. Ou seja, para ela, esse aumento nos 

gastos públicos com a Assistência Social era uma exigência a essa política social, 

uma vez que antes desse período o gasto que tinha era irrisório.   
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Os percentuais relativos à assistência social no período de 1995 a 2008 

cresceram na seguinte ordem: em relação ao PIB – de 0,11% para 0,99%; em 

relação ao investimento federal nas políticas sociais – de 1,01% para 7,51%; em 

relação ao investimento federal na seguridade – de 1,22% para 8,70% (SPOSATI, 

2012). É com base nesses dados que ela Aldaíza Sposati se contrapõe aos que 

consideram a expansão como significado de “assistencialização” da proteção social. 

Em referente à relação da Assistência Social com as outras políticas sociais, 

é preciso entender que para aqueles que defendem a Assistência como política de 

direito, considera-se o que está promulgado em lei. Dessa forma, não aprecia a 

opinião de que a Assistência Social esteja sendo política estruturadora de outras 

políticas sociais. Pelo contrário, Sposati (entrevista) assinala que: 

 

Considero que a relação da assistência social com outras políticas é 
a mesma das outras políticas com ela. Faço todas as objeções 
possíveis, TODAS, para que a Assistência Social tenha uma relação 
especial com outras políticas sociais. Já afirmei antes que a 
assistência social como política social não pode ser um campo de 
discriminação de um conjunto de brasileiros: os sem capacidade de 
consumo. Proceder a partir desse entendimento é de saída, apoiar 
uma discriminação. A relação intersetorial da Assistência Social não 
é nem mais, nem menos, do que qualquer outra política. [...] A 
supervalorização da intersetorialidade na assistência social retira-a 
do campo de uma política social e a define como um mecanismo, 
similar a uma ouvidoria que recebe demandas e as encaminha para 
os setores competentes. 
 

Assim, em seu entendimento ao supervalorizar que a Assistência Social tenha 

condicionalidades em outras políticas sociais, recorre-se a focalização que ocorre na 

conjuntura atual do Brasil. Essa conjuntura tem proposto uma política de Assistência 

Social a partir dos programas de transferência de renda e focalizadas nos 

segmentos pobres e miseráveis.  

Todavia, para Sposati nenhuma política tem resolubilidade nessas condições. 

Para a autora é preciso distanciar-se do olhar da política de Assistência Social 

apenas em relação aos benefícios como o Bolsa Família e o BPC. E, assim, ver as 

possibilidades que essa política tem de gestar os serviços socioassistenciais 

concretizados no âmbito municipal, estadual e federal. 

Outra perspectiva que se insere na polaridade das duas concepções que se 

delineia como política mediadora de acesso aos direitos e política de direito. É o que 

expõe a professora Drª Potyara Pereira, em sua definição, (1996) que a assistência 
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social teria como características principais: ser genérica na atenção e específica nos 

destinatários, ao contrário das demais que são genéricas nos destinatários e 

especializadas na atenção; particularista, porque voltada prioritariamente para o 

atendimento das necessidades sociais básicas; desmercadorizável, porque não se 

guia pela lógica do mercado e não exige contrapartida financeira de seus 

demandantes; e universalizante, porque ao incluir segmentos sociais excluídos no 

circuito de políticas, serviços e direitos, reforça o conteúdo universal de várias 

políticas sócio-econômicas. 

De acordo com Pereira (1996), a Assistência Social, enquanto um processo 

que resulta da relação entre os interesses contrários, pode tanto servir a um como a 

outro interesse, dependendo de quem, historicamente, estiver mais bem situado na 

correlação de forças. Nesse sentido que a autora vislumbrou, conforme se analisou 

no capítulo anterior, duas modalidades de assistência social: uma stricto sensu que 

representa uma política capturada e fortemente manipulada pelos imperativos da 

rentabilidade econômica; e outra lato sensu a qual representa a assistência social 

como uma política de direito.  

De certa forma, essa discussão das modalidades de Assistência Social a qual 

Pereira (1996) delimitou de lato sensu e stricto sensu, e que no seu período também 

geraram polaridades entre os intelectuais, como foi o caso dos debates entre 

Potyara Pereira e Aldaíza Sposati, tenha sido retomada pelo fato de que a 

conjuntura brasileira atual ainda permanece com elementos que persistem da 

formação sócio econômico do país. 

Na atualidade, Pereira (2012b), afirma que a assistência social quase nunca é 

vista pelo que ela é – como fenômeno social dotado de propriedades essenciais, 

nexos internos, determinações histórico-estruturais, relações de causa e efeito, 

vínculos orgânicos com outros fenômenos e processos -, mas pelo que aparenta ser, 

pelo mau uso político que fazem dela. 

Na perspectiva em que é praticada pelos governos, a assistência social é 

vista como providência administrativa emergencial, de pronto atendimento, voltada 

somente para reparar carências de pessoas que se quedaram em estado de 

pobreza extrema. Como Pereira (1996, p. 222) assinala a assistência social nesse 

contexto “não passa de uma incômoda reserva estratégica ou uma ‘tapeação’ 

política das elites no poder, que a acionaram para encobrir as falhas das demais 

políticas socioeconômicas”.  
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A assistência social conforme proposto a CF/88, a LOAS e a PNAS é uma 

política social pertencente ao gênero política pública, ou seja, ela faz parte do que se 

denomina ação coletiva que tem por função concretizar direitos sociais demandados 

pela sociedade e previstos em lei e que tem sua operacionalização mediante 

programas, projetos e serviços. Dessa forma, não tem sentido falar de 

desarticulação entre a política se seguirmos por essa perspectiva (PEREIRA, 

2012b). 

Pode-se definir a Política de Assistência Social, segundo Pereira (2012b), 

como uma política de seguridade social que visa, de forma gratuita e 

desmercadorizada, contribuir para a melhoria das condições de vida e de cidadania 

da população mediante três procedimentos básicos: provimento público de 

benefícios e serviços básicos como direito de todos; inclusão no circuito de bens, 

serviços e direitos de segmentos sociais situados à margem desses frutos do 

progresso; e manutenção da inclusão supra citada e estímulo ao acesso a 

patamares elevados de vida e de cidadania, mediante o desenvolvimento de ações 

integradas no âmbito das políticas públicas. 

Dessa forma, a assistência social brasileira deveria, além de constituir a rede 

de proteção social, a partir desses procedimentos básicos, a fim de funcionar como 

alavanca para incluir no circuito de bens, serviços e direitos existentes na sociedade 

grupos injustamente impedidos dessa participação. Ademais, essa política também 

não estaria desgarrada das demais políticas socioeconômicas e muito menos agiria 

para desmantê-las ou substituí-las, como quer a ideologia liberal com a sua proposta 

de focalização na pobreza extrema. Ao contrário, ela atuaria no sentido de fortalecer 

as condições de eficácia das demais políticas sociais e econômicas, tendo em vista 

o combate integrado à pobreza (PEREIRA, 2012b). 

Ao considerar a realidade brasileira contemporânea, Pereira (2012b, p. 232), 

expõe duas funções à Assistência Social uma “resgatadora e concretizadora de 

direitos” mediante a participação de significativas parcelas no circuito das 

oportunidades, bens, serviços e direitos existentes na sociedade; e outra, 

“mantenedora dessa participação”, que gerem esquemas preventivos contra o seu 

impedimento. Com essas duas funções a política deverá romper com os vícios que 

ainda persistem da sua trajetória como política pública. 

Assim, no posicionamento defendido por Pereira (2012b), é preciso pensar 

numa política de Assistência Social que o seu objeto de atenção deixe de ser uma 
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anomalia social para ser um fenômeno dotado de regularidade histórica e passível 

de explicação e tratamento científico; e que o seu destinatário deixe de ser o 

miserável para ser uma coletividade definida a partir dos conceitos de pobreza 

relativa ou desigualdade social, em contraposição ao conceito da pobreza absoluta 

ou extrema. Isso exigirá que a assistência social se organize não em torno de uma 

clientela, mas de necessidades sociais determinadas por fatores estruturais e 

históricos. 

Para finalizar as reflexões nesse primeiro eixo temático, apresenta-se a visão 

da Professora Drª Ivanete Boschetti. Segundo a autora (2003), apesar de a 

Assistência Social ter assumido o status constitucional de direito, ela “atravessou um 

longo deserto”. Conforme abordado no capítulo anterior, a Assistência Social no 

Brasil vive um processo entre a originalidade e o conservadorismo, por isso que a 

autora afirma que os “mesmos elementos que retardaram o reconhecimento legal da 

assistência como direito podem estar agindo como obstáculos para sua 

concretização” (BOSCHETTI, 2003, p. 42). 

Segundo Boschetti, Texeira & Salvador (2013), a realidade da assistência 

mudou imensamente após a implementação do SUAS que significou um grande 

avanço dessa política social. No entanto, estas mudanças ainda não extirparam 

muitas das tendências identificadas há dez anos. 

Essa afirmação reitera o que ela já havia defendido anteriormente quando diz 

que “a mesma particularidade que dificulta o reconhecimento e a materialização do 

direito se alimenta e se reproduz da condição de não direito” (BOSCHETTI, 2003, p. 

42). Para a autora, o processo sócio jurídico da Assistência Social não foi 

acompanhado por uma ruptura com os elementos presentes nas particularidades 

históricas dessa política. 

A dificuldade de reconhecimento da Assistência Social como direito, resiste 

pelo fato de que a política de assistência social, segundo Boschetti (2003, p. 44): 

 
Enfrentou muitas resistências para ser legalmente reconhecida como 
política direito e continua sofrendo enormes resistências na sua 
implementação como tal, porque ela é uma política em constante 
conflito com as formas de organização social do trabalho. 

 

A Assistência Social de acordo com Boschetti (2003; 2006), teve uma relação 

histórica com a lógica da previdência, o que fez que essas tivessem uma relação de 

atração e rejeição, constituindo-se assim numa unidade de contraditórios. Pode ser 
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mais um elemento explicativo para a dificuldade de consolidação da seguridade 

social brasileira e da assistência como direito. 

Ademais, de acordo com Boschetti, a assistência social vive uma contradição, 

pois na conjuntura econômica, social e política que se vive no Brasil, como discutido 

no segundo capítulo, ao mesmo tempo em que ela tenta se constituir política 

pública, direito social e dever estatal, o capital a captura para atuar fortemente no 

processo de reprodução ampliada do capital. 

A conjuntura que se vivencia de dura ofensiva ao trabalho, principalmente 

com o modelo de acumulação flexível demanda e possibilita tanto o aumento do 

desemprego estrutural quanto da superexploração do trabalho. Nesse sentido, que 

se põem para a Assistência Social duas questões. A primeira delas é que o 

retrocesso dos direitos sociais impõe um debate sobre a Assistência Social ser uma 

política mediadora de acesso aos direitos ou uma política de direito, discussão 

abordada nesse tópico. 

Outro questionamento é que na impossibilidade de garantir o trabalho 

assalariado como o ideário de integração à ordem, a assistência social passa a 

cumprir este papel econômico e político na medida em que possibilita, ainda que 

precariamente, o acesso aos bens de consumo. Assim, o objetivo do próximo eixo 

temático é questionar a finalidade da Assistência Social perante as novas 

configurações do mundo do trabalho. 

 

4.2 Relação entre Trabalho e Assistência Social 

 

A Assistência Social na época em que foi instituída como direito e passou a 

integrar a Seguridade Social, teve entre outros, o objetivo de somar-se aos direitos 

trabalhistas, previdenciários, da Saúde e das demais políticas sociais. A principal 

estratégia dos direitos sociais é o de garantir melhores condições de vida aos 

sujeitos sociais em prol do desenvolvimento para o pleno emprego e aumento do 

consumo na reprodução ampliada do capital. Nesse sentido, a Assistência Social foi 

pensada na direção de garantia de mínimos sociais aos segmentos sem condições 

de trabalhar. A política assumiu o direito de complementaridade a partir da proteção 

social cuja primazia é a centralidade do trabalho. 

No contexto de crise do capital delineado a partir da década de 1970, assim 

como analisado no capítulo da conjuntura brasileira, por determinação dos 
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organismos internacionais as políticas sociais sofrem um processo de 

contrarreforma. A Assistência Social nesse período, segundo alguns intelectuais 

assume uma tendência de centralidade na seguridade social com a ampliação de 

programas de transferência de renda. Nesse sentido, que essa política tangencia 

sua condição de política subsidiaria para ser, segundo Mota (2008, p. 144), 

“mecanismo integrador, em lugar do papel desempenhado pelo trabalho”. 

O principal ponto de destaque que caracteriza esse eixo temático em análise 

é a compreensão de que na conjuntura de economia financeirizada e 

transnacionalizada na qual se encontra novas formas de reprodução ampliada do 

capital, isso reflete cada vez mais forte na expansão do desemprego que é estrutural 

no capitalismo assim como por novas formas de precarização e subprecarização do 

trabalho. 

Dessa forma, os índices cada vez mais alarmantes de desemprego 

impactaram na perda de vínculos com a previdência social, uma vez que a 

precarização desfavorece os contratos de trabalho formal. Todavia, frente à 

correlação de forças que coexistem e a necessidade de legitimação dos interesses 

do capital pressiona-se para que haja um acionamento de outras redes de 

segurança, a exemplo a Assistência Social. 

Boschetti (2003; 2006) indicava uma relação contraditória entre previdência e 

assistência social em função da vinculação das coberturas da previdência com a 

existência de vínculos com o trabalho assalariado e da assistência como os que não 

se inserem no mundo do trabalho, os pobres.  

A autora (2006), a respeito da conjuntura brasileira pós-anos 1990 assinalava 

que o sonho do pleno emprego e a expectativa de instituição de um amplo e 

generalizado sistema de seguridade social, estava longe de se materializar como 

proposto pela CF/88, pois não havia por parte do Estado a existência de propostas 

que insistissem numa “sociedade salarial” regulada pelo pleno emprego. Pelo 

contrário, o que existia era a perspectiva de estabelecer um sistema de proteção 

mínimo dirigido aos “excluídos” do sistema produtivo e focalizado na população de 

baixa renda. 

Desse modo, Boschetti (2006) assinala que, a seguridade social brasileira, 

que partiu de um modelo predominantemente securitário e que evoluiu para um 

modelo previdenciário-assistencial mais amplo, corria o risco de ser transformada 

em um sistema assistencial mínimo, compensatório em que os direitos sociais não 
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terão garantia universal. O sonho de uma “civilização do trabalho” que estava na 

base da criação da seguridade social parecia ter perdido sentido no discurso e na 

cultura da crise. 

Esse entendimento Boschetti delineia que a perda da centralidade do 

trabalho, tendência que guia uma parte dos intelectuais no Serviço Social, ganhará 

contornos mais concretos a partir dos programas de transferência monetária, em 

que na impossibilidade de garantir pleno emprego aos sujeitos sociais, a perspectiva 

é expandir a Assistência Social como principal mecanismo de proteção social no 

Brasil. Frente ao processo de agudização das expressões da questão social, a qual 

o desemprego é uma expressão, os programas de transferência de renda, que 

comporiam a Assistência Social assumiriam a centralidade no trato das contradições 

sociais e a garantia, ainda que precariamente, aos bens de consumo. 

Em contraposição a esse pensamento, Pereira (2012b), expõe que é evidente 

em relação ao trabalho assalariado um confronto ideológico com a Assistência 

Social, principalmente pelos defensores do primado do mercado no processo de 

satisfação das necessidades. Segundo a autora, nessa confrontação, a ideia 

dominante é a de que, se houvesse emprego para todos, a assistência social não 

seria necessária. Assim, a assistência social seria tolerável desde que não ferisse a 

ética do trabalho social e não reforçasse a propensão do pobre ao parasitismo. 

Pereira (2012b), então, abaliza que, em relação a essa discussão, a 

assistência social torna-se alvo de duas incoerentes prenoções. A primeira é a de 

que essa política embora seja por natureza desmercadorizável ela é avaliada pelo 

critério da mercadorização. A outra prenoção é a de tratá-la como ignóbil apesar de 

ela substituir a falta do trabalho, tido como nobre. Impera nesse caso a força da 

ideologia ou da visão acrítica do significado não só da assistência social, mas do 

próprio trabalho e das suas implicações sociais.  

De acordo com a autora, é uma ilusão pensar no termo trabalho como uma 

atividade socialmente gratificante e economicamente compensadora, quando na 

atualidade nós temos formas de trabalho que podem ser considerados ignóbeis e 

funcionar como “armadilha da pobreza”, tanto que muitos trabalhadores são 

demandantes da assistência social. 

Em posição semelhante à exposta por Potyara Pereira, a professora Aldaíza 

Sposati (entrevista) destaca sobre a relação entre trabalho e proteção social que é 

preciso compreender que “o trabalho social e justo supõe proteção social, o que a 
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legislação trabalhista garante. Mas proteção social não advém só do trabalho. Não 

precisa existir primeiro o trabalho, para depois existir proteção social”.  

Para Sposati, embora exista uma relação do trabalho com a proteção social, 

as quais as políticas de Seguridade Social fazem parte, é preciso distinguir o 

trabalho como categoria fundamental da definição da proteção social que tem como 

estratégia proteger parte ou o conjunto de membros da sociedade. Conforme aponta 

na entrevista: 

 
A proteção social é decorrência da própria condição da natureza 
humana, pois o homem não possui autonomia de se auto manter, até 
mesmo locomover logo que nasce. Portanto a proteção social 
decorre em primeiro plano da “razão de dependência” entre os 
membros de uma unidade familiar, entendida como um grupo de 
membros solidário no enfrentamento do cotidiano pela oferta 
partilhada de condições materiais e imateriais. Caso o trabalho seja 
considerado proteção social, estarei fazendo uma equivalência entre 
um e outro, e isto pode ser uma mera introdução liberal à 
equivalência de proteção a uma mercadoria que se pode consumir 
mediante compra e o trabalho posto com o significado de emprego e 
renda. 

 

De acordo com o posicionamento de Sposati, a proteção social existe uma 

vez que é preciso prever as vicissitudes da vida natural e da vida social, tais como a 

velhice, a privação, o infortúnio e etc. Dessa forma, na reflexão sobre a proteção 

social e a dependência dos sujeitos sociais no tocante à proteção social, ela expõe 

que a centralidade encontra-se no “conjunto de situações de dependência face às 

condições de provisão que a família possui suas relações de convivência, as redes a 

que pertence, os serviços públicos com que conta, etc.”. 

Dessa forma, ao entender a Assistência como dever do Estado e direito de 

todo o cidadão a que dela necessitar, e por consequência como proteção social, a 

responsabilidade dessa política se configuraria, conforme Sposati (entrevista): 

 
Pela proteção àqueles cuja dependência advém exatamente da 
situação de não venda da sua força de trabalho e isto por múltiplas 
situações como idade, doenças, impedimentos, transgressão, entre 
várias questões. No caso a assistência social amplia, de múltiplas 
formas, as condições de provisão da família, até mesmo 
substituindo-a por serviços de acolhimento ou formas que lhe seja 
substituta. Considero que a assistência social a partir das suas 
provisões pode reduzir a pressão do trabalhador em ser provedor de 
mais pessoas do que ele próprio a partir de uma relação de trabalho 
justa. [...] Enquanto a previdência social opera para o trabalhador 
benefícios substitutos do salário quando chega a viver uma situação 
de impedimento de trabalhar. A assistência social em outro recorte 
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qualitativo vai operar as condições de esse trabalhador ser um 
provedor de situações de dependência em sua família e identificar 
em que padrão isso se realiza. 
 

Segundo essa afirmação de Sposati, percebe-se que defende o sentido da 

Assistência Social como foi pensada no princípio, de garantia de mínimos sociais 

aos segmentos sem condições de trabalhar. Na atualidade, principalmente diante 

das novas configurações do trabalho, ela reafirma que a assistência social como 

proteção social tem o sentido de reduzir a pressão do trabalhador em assegurar as 

condições de vida da sua família. É por isso que ela entende que a relação da 

assistência social com o trabalho deve ser no sentido da desprecarização.  

De acordo com a autora (entrevista): 

 
A relação da assistência social com o trabalho deve se orientar pela 
desprecarização. Diversamente da previdência social que opera da 
porta para dentro da empresa de trabalho, possivelmente a 
assistência social opere da porta para dentro da morada do 
trabalhador isto é, de sua família e um dos pontos aqui evidenciados 
é a relação e a composição da família, bem como as condições de 
moradia e o peso que tudo isto coloca na capacidade de provisão do 
trabalhador. Estou procurando caracterizar o âmbito de uma proteção 
social que não se coloca de costas para lutas como: lutar pelo 
trabalho decente, lutar contra o piso básico da proteção. Mas não 
que tais lutas signifiquem que será a assistência social quem vai 
doravante realizar a inserção no mercado. 
 

Para a autora, a assistência social não tem capacidade técnica instalada para 

assumir a centralidade do trabalho. Sua finalidade é proteção social e não 

mercadorizar a proteção pela ampliação da capacidade de consumo, inclusive 

porque a proteção tem dimensões materiais e imateriais. Por isso, a autora ainda 

aponta a necessidade de luta também pelos serviços socioassistenciais e não 

apenas pelos benefícios, uma vez que hoje se tem “um grande desequilíbrio entre 

serviços e benefícios na gestão da assistência social”. Para ela, a proteção social 

não é obtida apenas com a substituição de renda. Ela exige cuidados, restaurações 

e aquisições pessoais o que ocorre apenas por meio dos serviços. 

No tocante aos benefícios, Sposati (2012) ressalta o debate sobre a 

monetarização da assistência social. Ela assinala a reação negativa que alguns 

analistas têm sobre o alargamento da proteção social, taxando-o de assistencialista, 

uma vez que devido às medidas neoliberais passam a ser fortalecida a previdência 

privada ao tempo que caberia ao Estado apenas os benefícios assistenciais voltados 
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“aos mais pobres”. Para Sposati, a consolidação e expansão da política de 

Assistência Social não podem ser vistas como uma manifestação neoliberal de 

“assistencialização” da previdência social, pois a assistência não tem o caráter de 

substituição do trabalho. Pelo contrário, ela afirma que “sou totalmente contrária a 

que a assistência social atue no âmbito da inclusão produtiva”.  

Mota (2008) avalia que, como já apontado, a assistência social no século XXI 

adquiriu a condição de mecanismo integrador no lugar do papel desempenhado pelo 

trabalho. O importante é compreender a capacidade que tiveram as classes 

dominantes em capitalizar politicamente a Assistência Social, transformando-a no 

principal instrumento de enfrentamento da crescente pauperização relativa, devido 

ao crescente exército industrial de reserva.  

Dessa forma, parte da pedagogia da hegemonia consistiu em definir este 

segmento de classe como ‘excluídos’ e os programas de transferência de renda 

como estratégia de inclusão (MOTA, 2008). Essa tendência é reafirmada na 

entrevista, quando diz que o contexto da capital financeiro, “criou um impacto 

enorme sobre o trabalho e é nesse sentido que existe uma tendência mundial, não é 

brasileira, existe uma tendência mundial de expansão de serviços de proteção 

social, você chame de assistência ou que nome você der”. 

Nesse sentido, Mota (2008) defende que além dos retrocessos dos direitos já 

garantidos como é o caso da previdência social e da saúde, coloca-se outra questão 

que seria da relação entre trabalho e Assistência Social. Para a autora no contexto 

da sociabilidade capitalista contemporânea: 

 
Arma-se a burguesia de instrumentos para esgarçar a histórica 
relação entre trabalho e proteção social, posto que a partir de então a 
tendência é ampliar as ações compensatórias ou de inserção, antes 
restritas àqueles impossibilitados de prover o seu sustento e, ao 
mesmo tempo, impõe novas condicionalidades de acesso aos 
benefícios sociais e materiais”. [MOTA, 2008, p. 137] 

 

De acordo com Mota (2008), na impossibilidade de garantir o direito ao 

trabalho, o que tem acontecido é que o Estado capitalista amplia o campo da ação 

da Assistência Social ao mesmo tempo em que limita o acesso à saúde e a 

previdência social pública. E assinala que não se trata de uma visão estreita ou 

residual da política de Assistência Social; o que está em discussão é o estatuto que 

ela assume nessa conjuntura. Devido a esse motivo, Mota (entrevista) abaliza que: 
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Há uma tendência da expansão da assistência vis a vis uma redução 
das políticas contributivas, como é o caso da política previdenciária, 
como também uma privatização das políticas de assistência. Mas há 
também muita política de corte assistencial ou de inserção, como 
chama Castel, para o seguimento dos desempregados. Então, há 
nenhuma relação direta, mas há uma mediação, uma relação da 
assistência com o trabalho. 

 

Como afirma, e já apontado no eixo anterior, não significa que outros 

mecanismos da Assistência Social não venham sendo implementados; no entanto, a 

questão reside no fato de que a ampliação da política de assistência social subtraiu 

direitos de outras frações da classe trabalhadora como é a questão da restrição dos 

direitos da previdência social e da saúde. Todavia, ela é bem clara ao destacar a 

importância da assistência social visto que a mesma não é restrita a quem não tem 

nenhuma renda. Além disso, a autora (entrevista) assinala que a assistência social:  

 
Desempenha um papel importante na precarização do trabalho 
porque ele complementa a renda de algumas famílias. Então os 
impactos no processo político são evidentes, agora eu também não 
acho que existe a revolução química, quanto mais fome mais 
politizado não, quanto mais fome menos politizado. Isso é um 
momento é uma conjuntura que a gente analisa, isso não significa 
que vamos acabar com a assistência, não, significa que a gente tinha 
era que ter mais políticas estruturadoras, mais políticas universais 
porque também dificilmente uma sociedade viva sem algum 
seguimento sem assistência social. 

 

Com essa afirmação, Mota ressalta a importância da política de assistência 

social, principalmente dos programas de transferência de renda, haja vista que, 

segundo a autora (entrevista), representou “em princípio para o seguimento que não 

tinha nenhuma inserção produtiva, do lumpeproletariado, das classes 

subalternizadas [...] um impacto positivo e teve um impacto inegável”. 

Para Mota, diante da conjuntura imposta pelas novas configurações da 

reprodução ampliada do capital, em particular do Brasil, não é possível asseverar 

que a assistência social tem substituído o trabalho, apesar da intrínseca relação 

entre essas. De acordo com a autora (entrevista): 

 
Eu acho que hoje a gente não pode mais dizer que a política de 
assistência é em detrimento do trabalho. Eu não acho que ela seja 
em detrimento, essa palavra em detrimento tem assistência em lugar 
do trabalho, não. Eu acho que a gente já tem condições de avaliando 
o cenário de 2010, 2013. Cenário em que o Brasil cresceu houve 
crescimento econômico. Eu acho que ela não é de substituição do 
trabalho ela não é em detrimento do trabalho. Ela é compatível com o 
lugar que o trabalho precarizado ocupa hoje na sociedade. Eu acho 
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que ela tem uma compatibilidade, mas ela não se dá em detrimento. 
Agora evidente, que há uma relação entre trabalho e assistência. 

 

Dessa forma, ao compreender esse cenário brasileiro dos últimos quatro 

anos, que a autora refaz sua concepção sobre a oposição entre a assistência e 

trabalho. Por entender que, na atualidade, as transformações no padrão de proteção 

social brasileira, em que são expressão os programas de transferência de renda, ao 

tempo em que cumpre funções econômicas em favor do capital, representam uma 

positividade no atendimento às necessidades básicas de indivíduos em condições 

precárias, avalia: 

 
Eu acho que vamos dizer ontologicamente tem uma oposição, mas 
do ponto de vista político, conjuntural a gente está observando que a 
assistência hoje tem um papel, não é de legimitação a palavra não é 
legitimação, mas eu acho que é de materialização de uma sociedade 
do trabalho precarizado e que a assistência complementa. Por outro 
lado também acho que a assistência hoje não se resume a política 
nacional de assistência social nem ao sistema único de assistência 
social. Ela é mais ampla do que isso, ela é uma prática e uma 
ideologia que no estágio atual de desenvolvimento da sociedade 
brasileira se transformou num ponto de apoio necessário, 
fundamental para o desenvolvimento das políticas voltadas pra o 
crescimento econômico e para acumulação capitalista. 

 

Essa compreensão da autora leva em consideração o programa Bolsa Família 

como integrante da política de assistência social, diferentemente de Sposati. Por 

isso, assinala que na sociedade brasileira onde se tem um crescimento de 

trabalhadores precarizados, a assistência social ganha centralidade no sentido de 

assegurar a legitimidade do capital.  

No entanto, destaca que, apesar do crescimento dos programas de 

transferência de renda, esses não têm o caráter de substituição do trabalho e hoje a 

política teria “um papel muito mais de complementação, muito mais de 

complementar a renda mesmo das famílias pauperizadas”. E, portanto, essa não 

poderia impor algum tipo de obstáculo ao mercado competitivo uma vez que para 

Mota (entrevista), “nenhum trabalhador qualificado, assalariado que ganhe mais de 

um salário mínimo [...] ele deixa de se empregar ou ele opta pelo Bolsa Família em 

lugar do trabalho formal”.  

O que se apreende dessa discussão é a intrínseca relação existente entre o 

trabalho e a assistência social, relação antiga, tensa e não resolvida entre o (não) 
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trabalho e a assistência social como política governamental ou política de direito. 

Como assinala Boschetti (2003, p. 47): 

 
Trabalho e assistência assim, mesmo quando reconhecidos como 
direitos sociais, vivem uma contraditória relação de tensão e atração. 
Tensão porque aqueles que têm o dever de trabalhar, mesmo 
quando não conseguem trabalho, precisam da assistência, mas não 
tem direito a ela. O trabalho, assim, obsta a assistência social. E 
atração porque a ausência de um deles impele o indivíduo para o 
outro, mesmo que não possa, não deva, ou não tenha direito. 

 

De acordo com Boschetti (2003), em uma sociedade em que o direito à 

assistência é limitado e restritivo e o trabalho, embora reconhecido como direito, não 

seja assegurado a todos, esta relação se torna excludente e provocadora de 

iniquidades sociais. Essa tensão, levada ao extremo, conduz à pior das servidões e 

a liberdade sem proteção pode levar a servidão da necessidade (CASTEL apud 

BOSCHETTI, 2003).  

É por isso que, constantemente, se retoma a relação do trabalho com a 

assistência social e cada autora terá uma leitura diferenciada dessa realidade. Isso 

só é possível uma vez que o conhecimento é fruto de um movimento coletivo, é 

processual e conflituoso. Cada autora irá se posicionar teórico-política e 

metodologicamente a partir da trama sociopolítica em que se encontra.  

A despeito das diferenças na relação entre Assistência Social e trabalho 

pode-se observar que nas produções das autoras o que se põe em debate nesse 

eixo é a questão da Assistência Social frente às parcas e precarizadas formas de 

emprego, e não o trabalho no seu sentido ontológico. Nesse sentido, todas as 

autoras querem justificar seu caráter irrisório ou a importância dessa política frente 

ao emprego. Todavia, a formação sócio-histórica brasileira e mesmo o processo de 

desenvolvimento do capitalismo, mostram que a realidade de emprego/desemprego 

são funcionais e estruturais ao capital. Isso significa dizer que apostar numa 

sociedade brasileira em que o Estado possibilite o pleno emprego ou sua 

desprecarização pode indicar uma leitura descontextualizada da totalidade.  

Assim, acreditar que a Assistência Social tem a responsabilidade de amenizar 

a desprecarização do trabalho ou dizer que a política é mecanismo integrador ao 

invés do trabalho pode ser um equívoco. A Assistência Social não tem a finalidade 

de substituir o emprego num viés articulado com as políticas socioassistenciais e as 

políticas de transferência de renda. Nesse contexto, no máximo é possível que ela 
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seja viabilizadora de direitos sociais e contribua estrategicamente para 

transformação social, que passa por outras dimensões da vida social e coletiva. 

Nesse sentido, entra-se no terceiro eixo desse capítulo buscando 

compreender qual o direcionamento social e político de cada autora frente ao 

Estado, as políticas sociais e, particularmente, a Assistência Social nessa atual 

conjuntura brasileira. 

 

4.3 Direcionamento Social e Político acerca da Assistência Social Frente à 

Conjuntura Brasileira Atual: Os Caminhos para a Transformação Social 

 

O projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a um 

projeto de transformação da sociedade. De acordo com Braz (2005), a vinculação a 

um projeto se dá pela própria exigência que a dimensão política da intervenção 

profissional impõe. Ao atuar no movimento contraditório das classes, acaba-se por 

imprimir uma direção social às ações profissionais. 

No campo das produções teóricas, essa direção social também irá acontecer 

visto que é no campo das experiências concretas, na interlocução crítica com a 

cultura e no embate com os projetos políticos existentes no movimento real da 

história que se chega progressivamente à compreensão de si mesmo, à elaboração 

de uma própria concepção de mundo, de uma teoria do conhecimento e à 

construção de métodos que cada pesquisa científica cria para si da forma mais 

adequada (SEMERARO, 2006). 

A construção do conhecimento será o reflexo das várias teorias em disputa, 

pois, como segundo Gramsci (2010), os intelectuais são uma criação das classes 

sociais fundamentais para dar homogeneidade e consciência ao seu projeto de 

sociedade nas dimensões econômica, social e política.  

Visto dessa maneira, as produções e as posições dos intelectuais do Serviço 

Social não serão indiferentes a essa realidade e terão posicionamentos diferentes 

sobre as táticas e estratégias de transformação social, bem como de defesa de um 

projeto de sociedade. Ao longo desse capítulo, puderam-se apreender elementos 

que direcionavam o lugar que cada autora credita às políticas sociais, 

particularmente, a política de assistência social nesse processo de luta por uma 

sociedade emancipada. 
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Dessa forma, uma questão que aparece em discussão para a definição do 

direcionamento social e política é o embate no que diz respeito à revolução e 

reforma. O que aparece intrínseco a essas produções são os caminhos que as 

políticas sociais assumem diante dessa realidade e como estratégias e táticas são 

possíveis na realidade brasileira uma vez que tivemos uma formação sócio histórica 

brasileira marcada pelas mudanças “pelo alto”, o que dificultou ainda mais o 

processo de inserção dos direitos sociais conquistados tardiamente na década de 

1980. 

O projeto profissional do Serviço Social propõe um projeto societário que visa 

à construção de uma nova ordem social, sem exploração/dominação de classe, etnia 

e gênero. Tal projeto afirma a defesa intransigente dos direitos humanos e o repúdio 

do arbítrio e dos preconceitos. A dimensão política posiciona-se a favor da equidade 

e da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e a serviços 

relativos às políticas e programas sociais; a ampliação e consolidação da cidadania 

são explicitamente postas como garantia dos direitos civis, políticos e sociais das 

classes trabalhadoras. O projeto declara-se democrático no sentido em que 

considera a democratização como socialização da participação política e 

socialização da riqueza socialmente produzida (NETTO, 2006). 

Todavia, a afirmação e consolidação de um projeto ético político no interior da 

profissão não é capaz de suprimir as contradições e divergências entre a categoria 

que, aliás, estão na realidade. Existirá, como em todo corpo profissional, um campo 

de tensões e de lutas, uma vez que haverá segmentos profissionais que proporão 

projeto alternativo ou estratégias diferentes de alcançar nova ordem social. Além da 

profissão não ser um partido político. 

Essas tensões no interior do corpo profissional podem ser observadas quando 

Sposati (entrevista) diz que:  

 
É possível que alguém afirme com esta minha posição que o projeto 
societário que eu propugno é o de uma sociedade funcionalizada. 
Respondo que não, não é uma sociedade funcionalizada, mas sim se 
coloca em questão o que se denomina como projeto ético político da 
profissão. Nossa profissão trabalha fundamentalmente com 
princípios que rompam com a gênese capitalista, com a exploração. 
Nosso projeto é de natureza anticapitalista voltado, portanto para 
horizontes e medidas que sejam distributivas e redistributivas. No 
caso da política de assistência social está em questão o alcance da 
proteção social àqueles e àquelas situações que manifestam 
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desproteção. Claro que os profissionais podem ser engolfados em 
versões capitalistas. 
 

Dessa forma, Sposati justifica que por mais que outros teóricos possam 

considerar o projeto societário que ela defende como de uma sociedade 

funcionalizada57, ela não consideraria desse ponto de vista, pois o projeto ético 

político do Serviço Social tem como horizonte, medidas que sejam distributivas e 

redistributivas de proteção social.  

Nessa perspectiva, permite pensar que as políticas e os direitos sociais a 

exemplo da política de Assistência Social visam à proteção àqueles que manifestam 

desproteção, ou seja, é uma forma de (re) distribuição da riqueza social. No entanto, 

ela não descarta que no âmbito da prática do assistente social numa conjuntura de 

ofensiva neoliberal estes possam ser engolfados em versões capitalistas. 

Para Sposati, é necessário, na realidade que se vivencia, buscar criar formas 

de confrontar a realidade e caminhar no sentido de alcançar demandas das classes 

subalternas que se efetivem na prática. Segundo a autora (entrevista), “temos, 

portanto e ao mesmo tempo o limite e a possibilidade. Não se trata de fazer 

formulações quase gongóricas que parecem que alteram o real, quando não o 

fazem”. O pensamento de Sposati tem relação intrínseca com sua formação 

acadêmica e política. Isso fica claro quando a autora (entrevista) assinala que:  

 
Talvez eu tenha uma vivência de militância, de combate, de 
guerrilheiro que precisa estar sempre com uma força de combate, é 
possível que isto me faça mais sensível a tais pronunciamentos. Não 
me satisfaço com a resposta que parece ter vocação tão só “teórica” 
no pior sentido da teoria. Considero que a explicação tem que fazer 
sentido efetivo no real. E profissionalmente ela tem ainda que fazer 
sentido na direção da ação. 

 

Segundo Sposati, é preciso que os intelectuais que estejam na academia 

encontrem formas de resolver os obstáculos impostos pela realidade da ofensiva do 

                                                           
57 Emile Durkheim (1858 – 1917) é apontado como um dos grandes teóricos da sociologia 

funcionalista. De acordo com ele a concepção de sociedade no funcionalismo é de que ela é 
um fenômeno organizacional, constituído de partes concatenadas, uma realidade com suas 
especificidades, alicerçada nas leis, normas e regras sociais que permitem a manutenção e 
integração da sociedade. No funcionalismo, existe a tendência a perceber os conflitos 
sociais como solucionáveis, pois não concebe a existência de conflitos que permitam a 
superação do sistema. As transformações ocorrem dentro do sistema, mas não no sistema, 
na medida em que a questão fundamental presente no método funcionalista encontra-se 
relacionada à capacidade de elaboração de respostas adequadas aos conflitos surgidos, 
resolvendo-os, compensando-os ou abafando-os (NERY, 2005). 
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capital na prática dos profissionais envolvidos diretamente na efetivação dos direitos 

e das políticas sociais. É por esse seu entendimento, que ela assinala que uma das 

suas diferenças em relação a alguns intelectuais é que: 

 
Talvez eu trabalhe com categorias que estão muito próximas do real. 
Pode ser inclusive, que alguns digam que eu seja guiada por um 
pragmatismo. O que posso responder é que busco o concreto e não 
só a análise genérica que acaba por tornar os fatos dispensáveis.  
 

Essa característica da autora pode ser pensada pela sua própria formação 

profissional. Para Sposati, a ação deverá vir a priori, ou seja, o projeto societário que 

ela defende tem uma direção mais política, da própria militância, do que o domínio 

teórico. Dessa forma, ela assinala que essa sua característica possa ser 

considerada como um pragmatismo58; no entanto, ela defende que não, pois a sua 

matriz da formação possibilitava ao mesmo tempo a análise do real, numa 

compreensão da teoria e da ação. 

A partir dessa perspectiva seu entendimento sobre um projeto de sociedade é 

como Sposati (entrevista) assinala: 

 
Antes de mais nada, é um processo libertário que é muito diferente 
de liberal. Considero um processo libertário no sentido da liberdade e 
do poder de expressão Claro que estou referindo a um horizonte de 
uma sociedade de igualdade e equidade e não de homogeneidade. É 
um horizonte que impregna a forma de ver, de postar, de entender, 
enquanto direções que iluminam decisões e caminhos. 

 

A defesa desse projeto de sociedade de Sposati parte de uma perspectiva de 

ordem social igualitária e de equidade através de reformas. Nesse pensamento, as 

conquistas políticas graduais da classe trabalhadora organizada sedimentariam os 

alicerces de uma sociedade emancipada.  

Como assinala Luxemburgo (1999, p. 17): 

 
Para a social-democracia lutar dia a dia, no interior do próprio 
sistema existente, pelas reformas, pela melhoria da situação dos 
trabalhadores, pelas instituições democráticas, é o único processo de 
iniciar a luta da classe proletária e de se orientar para o seu objetivo 
final, quer dizer: trabalhar para conquistar o poder político e abolir o 

                                                           
58 O pragmatismo é uma corrente teórica estabelecida no final do século XIX, cuja tese 
fundamental é que a ideia que temos de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das 
ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esse objeto, que passou a ter um 
efeito prático qualquer. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser 
realista. Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o 
valor prático como critério da verdade. 
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sistema salarial. Entre a reforma social e a revolução, a social-
democracia vê um elo indissolúvel: a luta pela reforma social é o 
meio, a revolução social o fim. 
 

A democracia seria o terreno onde as classes em confronto poderiam ceder e, 

nesse sentido, fundar uma sociedade na qual o valor central seria o socialismo. Essa 

ideia é defendida por Coutinho (1979), o qual afirma que a socialização da política 

funcionaria como um acerto de contas com a participação popular brasileira na 

política, o que potencializaria os pressupostos necessários para um avanço do Brasil 

rumo ao socialismo.  

Ao basear-se na ideia de Gramsci de que a expansão da hegemonia das 

classes subalternas implica a conquista progressiva de posições através de um 

processo gradual de agregação de um novo bloco histórico e ascensão de uma nova 

classe ao poder de Estado, Coutinho (2005) afirma que a sociedade brasileira 

moderna é resultado de um processo dinâmico e contraditório, mas de crescente 

democratização das relações sociais. Esse processo é contraditório pelo próprio 

antagonismo entre a universalização da cidadania e a lógica de funcionamento do 

modo de produção capitalista. 

É com esse sentido de reforma que na relação com a assistência social, 

Sposati destaca a importância de na prática profissional: 

 
É preciso que os profissionais da assistência social objetivem os 
interditos, espraiem sua ação. Demonstrem as restrições ao 
processo de proteção social. Não podemos ser coniventes com a não 
atenção a desproteção social, caso os profissionais não se mexerem 
nessa direção eles estarão convalidando o capitalismo usurpador e 
explorador. 

 

Nessa mesma perspectiva de projeto de sociedade baseado na relevância 

dos direitos sociais e do projeto societário baseado em reformas sociais, encontra-se 

Potyara Pereira. Para Pereira (2012c), pelo fato de a política social ser um processo 

complexo e internamente contraditório — e não um sistema, um ato formal de 

Estado ou de governo, uma receita técnica ou mera resposta institucional —, ela 

pode mudar de tendência e ser colocada a serviço do trabalho na sua luta endêmica 

contra o capital.  

Para Pereira (2012c), uma sociedade emancipada vai depender do impacto 

das mudanças estruturais em curso sobre os rumos da história, do regime político 
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vigente, da organização e movimento da sociedade, da correlação de forças em 

presença e do sentido de desenvolvimento que se deseja imprimir. 

Sobre a política de assistência social, ela aponta que há desafios ingentes 

postos a esta e que requerem maior comprometimento do Estado e controle 

democrático por parte da sociedade, para que a desigualdade social torne-se não 

uma preocupação tópica e circunstancial de governos locais, mas uma prioridade 

pública impostergável da vontade política nacional (PEREIRA, 2012b). 

Outra linha de pensamento que se diferencia da acima apresentada é a 

defendida por Ana Elizabete Mota e Ivanete Boschetti. Para elas, as políticas sociais 

são importantes, no entanto não seria uma estratégia para se alcançar uma 

sociedade emancipada. Sobre o projeto de sociedade, Mota (entrevista) assinala 

que em sua opinião que: 

 

Se a gente soubesse exatamente qual era o projeto da esquerda, da 
sociedade, se vai ser o comunismo, que dia e que hora etc. e tal, 
não. A minha perspectiva é de que essa sociedade se emancipe um 
dia. Que essa sociedade crie condições para cada qual segundo sua 
necessidade e de acordo com suas possibilidades e potencialidades. 
O que não acontece na sociedade do capital. Mas evidente que eu 
tenho toda uma tradição teórica muito próxima de Gramsci e eu acho 
que essas coisas não acontecem com dia marcado e nem hora 
marcada. Então é um projeto de sociedade. Um projeto que orienta, 
um projeto que instrui, um projeto que ilumina não só a análise como 
propostas objetivas de intervenção. 

 

Fica claro, nesse posicionamento de Mota, que a autora tem como direção 

social e política uma sociedade emancipada no sentido humano e, por isso, não 

seria possível na sociedade do capital. E é esse projeto de sociedade que vai guiá-

la, e a outros (as) intelectuais, no sentido de orientar e instruir em suas produções 

teóricas e nas suas propostas objetivas de intervenção. 

No capítulo anterior, discutiu-se a relação da concepção de Estado no sentido 

gramscicano com as produções teóricas de Mota. Contudo, no sentido da estratégia 

de alcançar essa sociedade emancipada, apesar da importância das conquistas da 

classe trabalhadora e da emancipação política, a emancipação humana só seria 

possível através de uma revolução para uma nova ordem social. 

Conforme definem Bobbio, Matteuci e Pasquino (1998), a revolução seria a 

tentativa, acompanhada do uso da violência, de derrubar as autoridades políticas 
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existentes e de substituí-las, a fim de efetuar profundas mudanças nas relações 

políticas, no ordenamento jurídico-constitucional e na esfera socioeconômica. 

Para Marx, a revolução serviria não só como instrumento essencial para a 

conquista da liberdade, identificada com o fim da exploração do homem pelo homem 

e, por consequência, com a possibilidade de vencer a pobreza, mas também como 

meio de conseguir a igualdade, posta na justiça social, e de o homem desenvolver 

plenamente todas as suas qualidades (BOBBIO, MATTEUCI & PASQUINO, 1998). 

De acordo com Marx e Engels (1997), a revolução comunista é a ruptura mais 

radical com as relações de propriedades legadas; não admira que no curso do seu 

desenvolvimento se rompa da maneira mais radical com as ideias legadas. Assim, o 

primeiro passo na revolução operária é a elevação do proletariado a classe 

dominante, a conquista da democracia pela luta. Essa revolução seria permanente 

num conflito entre burgueses e proletários, o que levaria necessariamente a uma 

explosão, na qual a classe burguesa armada de um poder material derrubaria 

violentamente o poder burguês e pôr-se em seu lugar. Por fim, possibilitaria a 

construção de um governo ditatorial pela parte vencedora. 

É a partir desse entendimento que Mota (entrevista), assinala que a 

sociedade emancipada tem como projeto: 

 
Então eu acho que o projeto é em busca de uma sociedade libertária, 
de uma sociedade emancipada de cada qual segundo sua 
necessidade e de acordo com suas capacidades, e não é isso que 
nós temos. Então como projeto, é um projeto que requer mediações 
políticas, composição das classes, a dinâmica das classes. E esse 
horizonte não é imediato. Mas isso nos faculta poder fazer análises 
críticas da realidade. E a análise crítica, não é o pensamento crítico, 
o pensamento teórico, a análise reflexiva elas nos ajuda a entender a 
realidade, mas ela também não nos dar respostas prontas sobre o 
que fazer. 

 

Mota, então, aponta que a sociedade emancipada deve possibilitar aos 

indivíduos desenvolverem suas capacidades e suprir suas necessidades para tanto 

requer mediações políticas, composições e dinâmica de classes. Contudo, na 

perspectiva da sociedade capitalista, particularmente, da sociedade brasileira, não é 

esse horizonte que se enxerga na atualidade. Porém, é preciso, para a autora, a 

análise crítica da realidade para entender a conjuntura brasileira e quais são as 

possíveis estratégias de ruptura nessa sociedade. 
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No sentido das estratégias do que pode ser realizado no horizonte breve da 

conjuntura brasileira atual, Mota (entrevista) indica que: 

 
As medidas que a gente teria que implementar: o Estado teria que 
ser fortalecido, o Estado teria que ter controle de riqueza, controle de 
evasão, limitação das taxas de lucro, cobrança de impostos de 
grandes fortunas, latifúndios produtivos, são muitas as medidas que 
podem ser tomadas ainda no horizonte desta sociedade e que 
apontaria para criar outras condições para sociedade. Eu não acho 
que a gente esteja nas vésperas de um processo revolucionário, 
antes pelo contrário acho que a sociedade indica uma regressão 
muito grande. Acho que a esquerda brasileira está toda dividida. 

 

Apesar de Mota defender uma nova ordem social, ela identifica estratégias 

importantes a serem realizadas ainda nessa conjuntura atual brasileira. Todavia, ela 

assinala que a esquerda brasileira está dividida, principalmente após a eleição dos 

candidatos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2014) ambos do PT, partido de cunho 

esquerdista, e que em seus mandatos tem mostrado uma tendência ao 

favorecimento do capital. Para Mota (entrevista), o objetivo de um partido 

efetivamente de esquerda seria:  

 
Eu digo que o ideário de uma esquerda autêntica é a emancipação. 
Agora os limites, as estratégias, as táticas para isso é acho que é um 
momento muito desagregador e, portanto à direita e os sociais-
democratas estão levando a melhor. Então eu não sei isso vai 
depender do que venha a acontecer. 
 

Mota, então, deixa claro que na conjuntura brasileira atual tem sido marcada 

por uma tendência à direita e à social-democracia, o que tem sido marcado por uma 

centralidade na política de Assistência Social voltada para as políticas de combate à 

pobreza. E essa perspectiva não tem horizonte de mudança, pois os partidos de 

esquerda são partidos com a base social pequena e a realidade brasileira muito 

desagregadora. 

Num entendimento próximo a Ana Elizabete Mota, a autora Ivanete Boschetti 

considera que as políticas sociais implementadas no Brasil não foram capazes de 

mexer na estrutura das desigualdades econômicas e sociais. As políticas sociais 

para tocar nessa estrutura, deveriam ser pautadas pelo princípio de redução das 

desigualdades sociais e por um ideal de justiça baseado na equidade e no 

estabelecimento de um padrão civilizatório de garantias de plenos direitos a todos os 

cidadãos. De acordo com Boschetti (2004, p. 113): 
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Ainda que incapazes de instituir a plena igualdade de condições no 
capitalismo, as políticas sociais podem constituir uma via para a 
redução das desigualdades sociais desde que assumidas pública e 
institucionalmente como sistemas legais e legítimos de garantia de 
direitos e não apenas como programas focalizados de combate a 
pobreza. 

 

Para Boschetti (2004), não é preciso apenas garantir direitos em leis. É 

preciso assegurar as condições de vida necessárias para que a população possa ter 

acesso a esses direitos. Portanto, para a autora as políticas podem ser estratégias e 

emancipação política num Estado que é o resultado das contradições ainda que sob 

hegemonia do capital. No entanto, a emancipação humana só é possível em outra 

ordem social. 

Dessa forma, esse capítulo, em síntese, aponta, sobre a política de 

Assistência Social no Brasil, três eixos presentes nas tendências políticas-teóricas e 

metodológicas da produção em Serviço Social. Nesse sentido, o primeiro eixo 

aborda uma discussão entre a Assistência Social política de direito ou política 

mediadora de direito e traz para o debate o confronto entre a Assistência Social 

como um direito constitucional ou como um processo de assistencialização da 

proteção social.  

O que se observa é que o ponto principal desse debate é o que se considera 

como Assistência Social. Assim, teremos, com diferenciações, de um lado Sposati e 

Potyara que propõem considerar a política de Assistência Social como o que se tem 

legalmente constituído (LOAS, SUAS, PNAS, Lei 12.435/2011). E de outro, Mota e 

Boschetti que consideram a política como um todo, o que inclui as políticas de 

combate à pobreza, a exemplo do Bolsa Família. 

O segundo eixo desse capítulo leva em consideração a relação entre trabalho 

e assistência social, que tem como questionamento que na perda da centralidade do 

trabalho, a assistência social assume o papel de garantir aos indivíduos acesso aos 

bens de consumo. Para Sposati e Potyara, a Assistência Social não tem capacidade 

técnica para assumir essa centralidade. Mota, no entanto, refaz o seu 

posicionamento e vai assinalar que a política de Assistência Social na verdade 

materializa uma sociedade precarizada em que há a necessidade de uma renda 

complementar para suprir as necessidades sociais dos indivíduos. Boschetti, então, 

conclui que há sempre uma relação contraditória e tensa entre o trabalho e a 

assistência social. 
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Por fim, o terceiro eixo vem assinalar que essa pluralidade de concepções 

presentes nos dois primeiros eixos é resultado de um projeto de sociedade que se 

defende. E como será possível alcançar uma nova ordem social, se através de 

reformas, e, portanto, as políticas e os direitos são resultado dessas mudanças ou, 

apesar da importância dessas políticas, uma nova sociabilidade só é possível a 

partir de uma revolução social. 
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5. APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Os resultados apontados nessa dissertação não apresentam uma conclusão 

definitiva, nem poderiam. Mas, é importante assinalar aproximações conclusivas que 

reforcem o caráter de continuidade e adensamento futuro desse debate. 

Primeiramente, pelas próprias condições objetivas e subjetivas da pesquisadora, 

bem como pela dinâmica de apropriação da realidade que possibilitam apenas uma 

síntese do objeto de estudo proposto.  

A principal intenção dessa pesquisa foi o interesse em aprofundar o debate 

acerca da política de Assistência Social presente no âmbito das produções em 

Serviço Social. Tinha como principal questionamento o confronto dessa expansão da 

Assistência Social ser decorrente de uma assistencialização ou de um direito.  

O pressuposto foi apreender que no Serviço Social existem tendências 

teórico-políticas e metodológicas sobre a política de Assistência Social e que elas 

expressam uma pluralidade de correntes teóricas existentes em debate na profissão 

e que devem ser respeitadas e entendidas em suas particularidades. 

Cada tendência teórica-política e metodológica das produções do Serviço 

Social em relação à política de Assistência Social tem, em sua essência, categorias 

e conceitos para delinear a construção de teoria do conhecimento e de um método, 

e que tem como plano de fundo a defesa de um projeto societário. 

Assim, a discussão central dessa pesquisa foi apontar quais são as principais 

concepções de Assistência Social, ainda que em parte das produções em Serviço 

Social, mas que expressam as principais polêmicas na contemporaneidade. Dessa 

forma, conclui-se que há, pelo menos, duas concepções fundamentais. Uma que 

considera que a Assistência Social é o que se tem legalmente constituído (LOAS, 

SUAS, PNAS, Lei 12.435/2011), ou seja, como se tem como direito conquistado. E 

outra que conduz à perspectiva de uma política de assistência social formada não só 

pelo que se tem de avanços sócio-jurídicos, mas também pelos programas de 

combate à pobreza, a exemplo do programa Bolsa Família. 

Essas duas concepções permitem refletir se a regulamentação, 

institucionalização e expansão da Política de Assistência Social constituem uma 

assistencialização da proteção social ou elas assinalam a garantia de um direito 

constitucional. Com essa pesquisa, pôde-se apreender que essa resposta só é 

exequível a partir do entendimento do que se configura como a política de 
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Assistência Social no Brasil e sua inserção nas esferas da produção e reprodução 

do capital. 

Observou-se que a produção em Serviço Social tem pensado a conjuntura da 

expansão da Assistência Social no Brasil de duas maneiras. Por um lado, a 

expansão da Assistência Social é vista como resultado de uma construção recente, 

uma vez que se considerar a CF/88, a mesma teria 26 anos, e se for a partir da 

LOAS, a Assistência Social possui 21 anos. Conforme pontua Sposati, antes não 

havia um orçamento destinado à Assistência Social. Dessa forma, se nos últimos 

anos o orçamento expandiu, tem sido no sentido de instalação e implementação 

dessa política.  

Por outro lado, a Assistência Social pode ser considerada como uma 

expansão no sentido das políticas de combate à pobreza e, na perspectiva da 

CF/88, a qual define a política de assistência social como “dever do Estado e direito 

de todo cidadão de que dela necessitar”, essas políticas podem ser consideradas 

como de assistência social. Nesse sentido, ter-se-ia uma assistencialização da 

proteção social, uma vez que a Assistência Social como políticas de combate à 

pobreza ganha centralidade, enquanto que as demais políticas sociais vivenciam 

uma tendência de focalização, descentralização e privatização. Todavia, destaca-se 

que as políticas de combate à pobreza também são políticas precarizadas voltadas 

ao extremamente pobre. 

A respeito das principais concepções da política de Assistência nas 

produções em Serviço Social faz-se uma reflexão sobre a trajetória da política de 

Assistência Social no campo de política pública. Nesse sentido, o primeiro capítulo 

buscou analisar que, na trajetória da Assistência Social, os assistentes sociais foram 

de grande importância para a formalização como política que compõe o tripé da 

Seguridade Social na Constituição Federal. Nesse período, como ressalta Sposati, a 

luta dos assistentes sociais era unificada e tinha como alvo o governo Collor. 

No entanto, em fins da década de 1990 e, mais evidentemente, com a eleição 

do Governo de Lula e posteriormente de Dilma, essa realidade torna-se um 

verdadeiro divisor de águas na esquerda brasileira e também no Serviço Social. O 

Governo Lula, minando as esperanças de mudanças do projeto hegemônico, 

continua com as medidas de ofensiva neoliberal às políticas sociais brasileiras, a 

política de assistência social não será indiferente a essa realidade. Nessa 

perspectiva, as diferenças de concepções tornam-se mais explícitas. 



131 
 

Dessa forma, aparecerá de um lado um grupo do Serviço Social que defendia 

que o essencial era conseguir garantir que a assistência social erguesse os pilares 

sustentadores dessa política. Para outro, no entanto, apesar do reconhecimento dos 

direitos conquistados em relação à Assistência Social, o avanço na emancipação 

política só seria possível no âmbito mais geral integrada às demais políticas e 

direitos sociais.  

Pode-se apreender desse embate que essas diferenças teórico-políticas e 

metodológicas têm como essência um projeto societário, o que impõe situar nessas 

produções a luta por emancipação política e humana e a forma como alcançar essa 

sociedade. 

Para o entendimento das tendências político-teóricas e metodológicas 

identificou-se, no capítulo dois dessa dissertação, categorias e conceitos 

importantes, tais como a Questão Social, Estado e os direitos sociais. O que 

possibilitou apreender o desenvolvimento das políticas sociais na sociedade 

capitalista, compreender a formação sócio-histórica brasileira e a construção da 

proteção social brasileira onde a Assistência Social se edifica. 

Dos conceitos e categorias identificadas, pode-se destacar a relação das 

produções de cada autora com a concepção de Estado, pois, apesar de a conjuntura 

brasileira atual ser de um Estado neoliberal, a realidade lhes permite construir 

críticas com base no entendimento de cada uma sobre o Estado. Por isso, as 

divergências serão explicitadas uma vez que Ivanete Boschetti e Ana Elizabete Mota 

seguem uma perspectiva da teoria marxista-gramsciana enquanto que Aldaíza 

Sposati e Potyara Pereira possuem um entendimento voltado para as correlações de 

forças; no entanto, consideram o Estado, também, como ente federativo disposto na 

Constituição Federal. 

Apreende-se que as aproximações e diferenças na concepção de Estado 

entre as autoras não são rígidas e compõem um terreno de conflitos e tensões que 

tem relação direta com as referências teóricas que as fundamentam. Também, a 

depender da conjuntura e da temática, elas se posicionaram de forma diferenciada 

na disputa presente na sociedade. 

No último capitulo, abordaram-se as semelhanças e diferenças nas 

concepções de Assistência Social. Podem-se perceber três eixos centrais na 

discussão da política de Assistência Social: A assistência como uma política 

mediadora de acesso aos direitos ou política de direito; relação entre trabalho e 
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assistência social; e, direcionamento social e político acerca da assistência social 

frente à conjuntura brasileira atual: caminhos para transformação social. 

O primeiro e o terceiro eixos foram os que apresentaram as maiores 

divergências uma vez que refletem três diferenças centrais: o entendimento de cada 

autora sobre a política de Assistência Social; o papel que esta assume em relação 

às demais políticas sociais; e a finalidade desta no processo de emancipação 

política e humana. E revela duas conclusões já apontadas, sendo a primeira a de 

que as autoras partem de um entendimento sobre a função da assistência social e a 

segunda seria o projeto societário que defendem e a forma de alcançá-lo, se através 

de reformas ou de uma revolução social. 

Do primeiro eixo são compreensíveis os argumentos das autoras que 

consideram a política de transferência de renda como parte da política de 

Assistência Social uma vez que a forma como a CF/88 dispõe sobre a finalidade da 

política permite essa leitura. No entanto, partir dessa perspectiva de 

assistencialização da proteção social é desfavorecer os avanços conquistados pela 

Assistência Social no campo de política pública como ainda inebria a precarização 

sofrida pela própria política. 

Essas considerações do primeiro eixo levam a pensar a perspectiva de 

transformação social proposta pelos projetos societários das autoras. Diante da 

conjuntura atual brasileira como também da formação sócio histórica, é improvável 

uma perspectiva de transformação social via Estado. Mas, é possível pensar na 

perspectiva da reforma e como as políticas sociais podem contribuir nesse processo. 

Nesse sentido, é que se destaca a importância da política de Assistência Social, até 

mesmo das políticas de transferência de renda, como possibilidade de politização 

dos sujeitos sociais, além da própria garantia de acesso a bens e serviços. 

No segundo eixo, as diferenças consistem principalmente na relação 

contraditória e tensa entre o trabalho e a assistência social. O que chama a atenção, 

no entanto, é a mudança de opinião da autora Ana Elizabete Mota, pois, para ela, na 

conjuntura atual, ao invés de assistência social assumir o lugar do trabalho, a 

política materializa uma sociedade precarizada em que há a necessidade de uma 

renda complementar para suprir as necessidades sociais dos indivíduos. 

Contudo, no tocante a esse segundo eixo, pode-se perceber nas entrelinhas 

das entrevistas e das produções, que na verdade se considera a relação da 

Assistência Social versus emprego. Nesse sentido, o que se sobressai nessa 
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discussão é a dificuldade em considerar que, talvez em outra sociabilidade, a 

Assistência Social poderá ser provisória, porém, na sociedade brasileira e com a 

formação sócia histórica brasileira, isso é pouco provável.  

De maneira geral, o que se pode apreender com os resultados dessa 

pesquisa é que não há nenhuma tendência correta ou errada sobre a política de 

Assistência Social nas produções em Serviço Social, mas existem sim, teorias em 

disputa, que partem de categorias e conceitos diferenciados para pensar os limites e 

as possibilidades da política de Assistência Social. Os resultados dessa pesquisa 

revelam, também, que as tendências político-teóricas e metodológicas dessas 

produções não se restringem especificamente à Assistência Social, mas podem e 

devem ser pensadas na perspectiva das políticas sociais como um todo e no projeto 

societário que se defende. 

Os resultados dessa pesquisa propõem, então, dois desafios para um 

posterior aprofundamento da política de Assistência Social no Serviço Social. A 

primeira é a necessidade de realizar um estado da arte sobre a temática no Serviço 

Social, e, dessa forma, abarcar outros autores assim como as produções nos 

congressos e eventos da categoria.  

O outro desafio se insere na prática profissional na política de Assistência 

Social, pois essa política incide diretamente nas relações privadas dos usuários e 

por onde perpassam valores morais da sociedade. Nessa perspectiva, é preciso se 

questionar qual a relação de unidade entre o que se pensa como Assistência Social 

na conjuntura brasileira e o que se tem nas intervenções concretas da profissão. Ou 

seja, falar da Assistência Social como direito é enfrentar o difícil percurso de 

investigar o significado da incidência sobre as relações sociais construídas 

socialmente como privadas e, que, em larga escala, confrontam perspectivas morais 

sobre os indivíduos, seus ethos, terreno fértil para a reprodução de valores que vão 

à contramão do direito.  

Por fim, espera-se que essa pesquisa possa trazer contribuições à academia, 

no sentido de que possibilita assinalar a pluralidade de tendências teórico-políticas 

sobre a política de Assistência Social existentes nas produções em Serviço Social e, 

também, por ampliar as discussões no sentido de se respeitar as pluralidades 

existentes, e caminhar na defesa de uma política de Assistência Social que se 

coloque no campo da resistência, dos direitos, do dever público e da construção, em 

parceria com a classe trabalhadora.  
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APÊNDICE I:  
CARTA CONVITE 

 
Prezada Professora, 
 

Dirigimo-nos a vossa senhoria para participar através de entrevista da 

pesquisa intitulada “A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL DE 2003-

2013: uma análise das perspectivas políticas e teórico-metodológicas no debate do 

Serviço Social”. Esta pesquisa pretende analisar as perspectivas teóricas-

metodológicas no debate do Serviço Social sobre a Política de Assistência Social 

nos períodos do Governo Lula e Dilma, período em que identificamos um maior 

avanço político-jurídico desta política, com a regulamentação do Sistema Único de 

Assistência Social. 

A pesquisa vincula-se ao estudo desenvolvido por mim como exigência para 

obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob a orientação da Professora 

Doutora Maria Regina de Ávila Moreira.  Em observâncias às diretrizes do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde do Brasil atende todas as 

diretrizes no que se referem ao consentimento, benefícios e propriedade intelectual 

das entrevistadas. 

O presente projeto de pesquisa qualificado no dia 7 de Junho de 2013, teve 

como banca as Professoras Drªs. Maria Carmelita Yasbek (PUC-SP), Denise 

Camara de Carvalho (UFRN), Iris Maria de Oliveira (UFRN) e Maria Regina de Ávila 

Moreira (UFRN). O objetivo fundamental da pesquisa é analisar as tendências no 

debate acadêmico do Serviço Social sobre a Política de Assistência Social no 

período do Governo Lula e Dilma, o que corresponde de 2003 até os dias atuais.  

O interesse por esta temática surge das divergências no âmbito do Serviço 

Social quanto à apreensão desse processo de expansão da política de Assistência 

Social no contexto contemporâneo marcado pela ofensiva neoliberal, onde 

questiona-se se essa expansão é decorrente da própria política como direito 

garantido ou se é consecutivo de um processo de assistencialização da proteção 

social, em que o Estado ao mesmo tempo que abre prerrogativa para 

mercantilização da Previdência Social e Saúde, amplia a Assistência Social como 

forma privilegiada de enfrentamento das expressões da questão social. A 

perspectiva é o de aprofundar os fundamentos políticos e teórico-metodológicos que 
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sustentam tais posições no Serviço Social e de contextualizar as diferenças e 

implicações de apreensões da Assistência Social como campo de política pública. 

A metodologia da pesquisa consistirá em duas etapas: revisão bibliográfica das 

produções do Serviço Social e entrevista com as autoras pós-doutoras pesquisadas. 

Para a escolha das sujeitas da pesquisa consideramos as principais autoras que 

vêm em debates, seminários, congressos, etc. expondo diferenças na concepção da 

Assistência Social, e por isso, apresentam tendências centrais para discussão desta 

Política. Ademais, por critérios metodológicos consideramos também os principais 

grupos de pesquisa que discutem a temática na área do Serviço Social e as 

responsáveis pelos grupos, o que nos levou aos nomes das Professoras Drªs Ana 

Elizabete Mota, Ivanete Boschetti, Potyara Pereira e Aldaíza Sposati, pois estas 

estão no ápice do seu amadurecimento teórico-metodológico sobre a política de 

Assistência Social e poderão levar esta pesquisa a profundas reflexões. 

Dessa forma, ao considerarmos a sua relevância acadêmica e política na 

construção da conceituação e materialização da Política de Assistência Social como 

direito social, e consecutivamente para o debate da Assistência Social no âmbito do 

Serviço Social, venho por meio desta carta convidá-la a participar da pesquisa a 

partir de um depoimento sobre suas reflexões acerca da Assistência Social na 

conjuntura brasileira contemporânea. A sua colaboração é fundamental para compor 

as informações da pesquisa, possibilitando maior visibilidade a política de 

assistência social no âmbito do debate acadêmico do Serviço Social.  

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista semi-

estrutuada com algumas questões sobre a temática estudada na referente pesquisa 

que será previamente encaminhada para seu email para aprovação prévia. No 

tocante, a realização da entrevista, preferencialmente, pretendemos fazê-la 

pessoalmente a partir de um agendamento precedente, caso não seja possível, a 

entrevista poderá ser aplicada por telefone, skype ou email a depender da 

entrevistada.  

 

Desde já agradeço pela atenção. 

 

_______________________________ 

Marianna Andrade Tomaz 
PPGSS/UFRN 



144 
 

APÊNDICE II:  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I – Identificação: 

Nome:  

UFA:  

 

II – Conteúdo para entrevista/questões norteadoras 

 

1. A partir do processo de aprofundamento da questão social, as políticas 

sociais, a partir das correlações de forças ganham a perspectiva de direitos, 

os quais tornam possível ampliar melhores condições de vida e politizar a 

organização dos sujeitos sociais. Nesse contexto, como compreende a 

Assistência Social como política de direito? Qual a perspectiva que a 

Assistência Social assume nesse processo e sua relação com as outras 

políticas sociais? 

 

2. A instituição dos direitos sociais está inscrita no processo de luta por 

emancipação política e pode ser considerada estratégica para emancipação 

humana. Ao considerar a Assistência Social como uma política de direito, qual 

a sua função no processo de emancipação política e humana? 

 

3. Diante da conjuntura contemporânea, se vive uma expansão do desemprego 

estrutural, que convivemos com uma processualidade contraditória que de um 

lado reduz o operariado e de outro aumenta o subproletariado e o trabalho 

precário. Intensifica-se o debate em que, na impossibilidade de garantir o 

trabalho assalariado como o ideário de integração a ordem, a assistência 

social passa a cumprir este papel econômico e político na medida em que 

possibilita, ainda que precariamente, o acesso aos bens de consumo. Qual 

seria a finalidade desta política em relação às novas configurações do 

trabalho? 
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4. Levando em consideração, a tendência que se inicia na década 1990 e vem 

se (re) definindo nas décadas de 2000, quais as expressões concretas da 

Política de Assistência Social no Brasil? 

 

5. Na sociabilidade contemporânea, em que predomina a lógica do desmonte 

dos direitos sociais, como podemos avaliar, no Brasil, a implementação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS)?  

 

6. Como apreende as condicionalidades impostas pela Política de Assistência 

Social para a inserção nos programas, benefícios e serviços?  

 

7. Nessa sociabilidade as relações de trabalho tem se tornado precárias e 

precarizadas e, a política de Assistência Social tem servido como estratégia 

de inserção no mercado. As condicionalidades surgem então como uma 

forma de seletivizar as pessoas que mais necessitam. Dessa forma, segundo 

sua opinião, a Assistência Social poderia estar se realizando sem o imperativo 

de elencar condicionalidades? Qual a estratégia proporia para a Assistência 

Social? 

 

8. Os programas de transferência de renda, a exemplo do Programa Bolsa 

Família, tem ganhado destaque na última década como política dos Governos 

Lula e Dilma. Numa sociedade capitalista qual o significado de um programa 

de transferência de renda?  E nesse sentido, como você avalia o Programa 

Bolsa Família como um programa de transferência não inscrito na 

Constituição Federal e não assegurado estruturalmente na política 

econômica? 

 

9. Em relação ao avanço jurídico-político da Assistência Social com o Sistema 

Único de Assistência Social: Qual sua apreensão da expansão da Política de 

Assistência Social nos períodos concernentes ao Governo Lula até os dias 

atuais com o Governo Dilma? 

 

10. No contexto da sociabilidade capitalista, a expansão da assistência social em 

detrimento do trabalho pode nos levar a considerar a Assistência Social como 
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política de inserção na ordem? Ela pode ser considerada uma política 

estruturadora? Pode impor algum tipo de obstáculo ao mercado competitivo? 

 

11. Toda sua construção teórico-metodológica sobre o debate da Assistência 

Social tem relação com determinado projeto de sociedade. Que projeto 

societário é este? Em que medida é possível este projeto se efetivar na atual 

conjuntura política brasileira? 
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APÊNDICE III:  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este documento visa solicitar sua participação na pesquisa “A Política de 

Assistência Social no Brasil de 2003-2013: uma análise das perspectivas políticas e 

teórico-metodológicas no debate do Serviço Social”, que tem como objetivo analisar 

as perspectivas políticas e teórico-metodológicos no debate do Serviço Social sobre 

a Política de Assistência Social no Brasil. Será desenvolvido pela pesquisadora 

responsável Marianna Andrade Tomaz, discente do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo surge do debate do Serviço Social 

que polemiza a expansão da assistência social no Pós-Governo Lula, e que 

confronta se essa expansão é decorrente de um processo de assistencialização ou 

de sua consolidação como direito, o que repercutirá diretamente nos entendimentos 

sobre a Assistência Social no campo de política pública. Desse modo, a metodologia 

da pesquisa consistirá em duas etapas: revisão bibliográfica das produções do 

Serviço Social e entrevista com as autoras pós-doutoras pesquisadas, cuja faixa 

etária se encontra entre os 40 a 60 anos, e estão no ápice do seu amadurecimento 

teórico-metodológico e que vem ao longo de 20 anos refletindo sobre a temática. 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa consideramos as principais autoras que 

vêm em debates, seminários, congressos, etc. expondo diferenças na concepção da 

Assistência Social, e por isso, apresentam tendências centrais para discussão desta 

Política. 

Nesse sentido, a sua colaboração é fundamental para compor as informações 

da pesquisa, possibilitando maior visibilidade a política de assistência social no 

âmbito do debate acadêmico do Serviço Social. Caso você decida participar, você 

deverá responder a uma entrevista semi-estrutuada com algumas questões sobre a 

temática estudada na referente pesquisa. A entrevista terá duração de 60 minutos. 

Caso haja consentimento, a entrevista será gravada. 

Levando em consideração que este estudo visa à coleta de dados de 

informações sobre as perspectivas políticas e teórico-metodológicas sobre a política 

de Assistência Social, não se espera que você tenha nenhum desconforto ou 

prejuízo decorrente de sua participação, porque a pesquisa e as questões a 
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responder oferecem riscos mínimos. A pesquisa não oferece riscos à integridade 

física, moral e social dos sujeitos, ao patrimônio físico e/ou financeiro da instituição.  

Entretanto, como forma de minimizar os riscos todo cuidado será tomado para 

que você não sinta-se constrangida em responder alguma questão, tendo o sigilo, a 

privacidade e o anonimato garantido. Na abordagem para realização da coleta de 

dados será contemplada a preocupação em estabelecer a interação, os vínculos, um 

ambiente de confiança, onde a entrevistadora irá esclarecer os objetivos do estudo, 

a importância da pesquisa e a relevância da participação da entrevistada, cuidados 

éticos, sigilo explicitado neste termo. 

As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente 

serão usadas com propósito científico. Os pesquisadores e os membros envolvidos 

neste estudo terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de 

dados. 

Embora não estejam previstos riscos à integridade física dos sujeitos, ao 

patrimônio físico e financeiro da instituição, a pesquisadora se compromete a 

ressarcir e/ou indenizar qualquer prejuízo desde que devidamente comprovado. Do 

mesmo modo, que caso haja dano comprovado decorrente da participação na 

pesquisa, o voluntário tem direito a receber indenização caso solicite. Você tem o 

direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 

anos. 

Este estudo contempla a realização de etapas importantes para seu 

desenvolvimento, inicia com a revisão bibliográfica, seguida da apresentação do 

projeto a instituição e sua submissão ao Comitê de Ética, para então realizarmos a 

testagem do instrumento, entrevista, coleta de dados propriamente dita, por fim, a 

sistematização e análise dos dados, elaboração do Relatório de Pesquisa, Entrega 

do mesmo e apresentação dos resultados. Chamamos a atenção que você precisa 

consentir sua participação na realização da testagem do instrumento e entrevista 

propriamente dita. A assinatura deste termo de consentimento formaliza sua 
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autorização para o desenvolvimento de todos os passos anteriormente 

apresentados.  

Por intermédio deste termo são garantindo-lhes os direitos de: retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isto 

me traga qualquer prejuízo; solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos 

sobre esta Pesquisa entrando em contato com a acadêmica pesquisadora (Telefone 

Celular: 083 – 8760-9145); ser devidamente esclarecido sobre os objetivos da 

pesquisa acima mencionada de maneira clara e detalhada; sigilo absoluto sobre 

seus dados pessoais; a ampla possibilidade de negar-se a responder quaisquer 

questões ou a fornecer informações que julguem prejudiciais a sua integridade 

física, moral e social. 

 
Declaro estar ciente das informações constantes neste “Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido”, entendendo que serei resguardado 
pelo sigilo absoluto de meus dados pessoais e de minha participação na 
Pesquisa; poderei retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo sem que isto me traga qualquer prejuízo poderei 
pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta Pesquisa; que fui 
devidamente esclarecido sobre os objetivos da pesquisa acima mencionada 
de maneira clara e detalhada; recusar a dar informações que julgue 
prejudiciais a minha pessoa. Permito a gravação de minha entrevista, que 
será transcrita, lida e utilizada na referida pesquisa de forma integral ou em 
partes, sem restrições de prazos e citações, a partir da presente data. As 
informações são de responsabilidade do pesquisador. Abdico direitos 
autorais meus e de meus descendentes, subscrevendo o presente termo”.  
 
 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Marianna Andrade Tomaz. 

 
Natal (RN), ___ de _________ de 2013. 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: MARIANNA ANDRADE TOMAZ 

RUA: CAPITÃO LUIZ GONZAGA, 220. APTO. 202 – NOVA PARNAMIRIM - PARNAMIRIM  

CEP: 59151-010. FONE: (83) 8760-9145 E (83) 9652-3773 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - 

CEP/HUOL. Av. Nilo Peçanha, 620 - Petrópolis - Natal/RN.  

Fone: (84)3342 5003. Email: cep_huol@yahoo.com.br 


