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RESUMO 
 
O debate em torno da proteção social pública brasileira tem se 
adensado progressivamente nas últimas décadas, 
independente de seu sistema histórico, político, econômico e 
social. Este artigo teve por objetivo refletir a relação entre 
Estado e Sociedade no processo de institucionalização das 
políticas de proteção social no contexto brasileiro e 
amazonense. Trata-se de uma revisão teórica desenvolvida por 
meio de levantamento bibliográfico relacionado à temática. O 
estudo permitiu identificar os impasses e avanços que 
definiram a trajetória da assistência social como política de 
proteção social no país e mais particularmente no Estado do 
Amazonas. 
 
Palavras-chave: Proteção Social. Assistência Social. Política 
Social. 
 
ABSTRACT 
 
The debate on the Brazilian public social protection has 
gradually hardened in recent decades, regardless of their 
historical, political, economic and social system. This article 
aims to reflect the relationship between state and society in the 
process of institutionalization of social protection policies in the 
Brazilian Amazon and context. This is a theoretical review 
developed through literature related to the thematic survey. The 
study identified the bottlenecks and advances that have defined 
the trajectory of social assistance and social protection policy in 
the country and more particularly in the state of Amazonas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre o sistema de proteção social tem conquistado significativo 

destaque no cenário brasileiro nas últimas décadas. Consolidando-se como tema relevante 

das ciências sociais desde os anos de 1980, a trajetória das políticas sociais tem mobilizado 

não apenas estudiosos e gestores de políticas públicas como, também, atores políticos e 

sociais, fazedores com que esse debate alcance particular relevância (JACCOUD, 2009).  

Não obstante, o presente estudo é recorte do primeiro capítulo da Dissertação 

de Mestrado, a qual está em fase de desenvolvimento no Programa de Pós Graduação em 

Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia - PPGSS, da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM. O trabalho está dividido em quatro pontos temáticos que objetivam 

refletir a relação entre Estado e Sociedade no processo de institucionalização das políticas 

de proteção social no Brasil e mais particularmente no Estado do Amazonas.  

O primeiro tópico proporciona um breve resgate sobre a emergência da proteção 

social pública no cenário brasileiro e amazonense. O segundo realiza uma abordagem 

acerca da proteção social no período do autoritarismo brasileiro, destacando os 

determinantes da ditadura militar e a centralidade da proteção social na ação estatal.  

Posteriormente percorre-se o contexto da contrarreforma do Estado no Brasil, 

destacando o impacto do ideário neoliberal na proteção social brasileira e as inflexões 

oriundas desse processo para a institucionalização da proteção social pública e universal no 

âmbito da sociedade. O artigo encerra com uma breve reflexão sobre a proteção social no 

contexto atual, evidenciando as ações de proteção social da assistência social no município 

de Parintins/AM, inclusive no tocante aos usuários com deficiência. 

 

1 POBREZA, ESTADO E PROTEÇÃO SOCIAL: A EMERGÊNCIA DA PROTEÇÃO 

SOCIAL PÚBLICA NO CENÁRIO BRASILEIRO E AMAZONENSE 

 

Independente do momento e do espaço geográfico, as sociedades sempre 

desenvolveram peculiares formas de proteger seus membros contra possíveis adversidades, 

seja via instituição não especializada como as exercidas pela própria família, seja as formas 

de proteção em sociedades mais complexas, nas quais se apresentavam políticas 

específicas e especializadas (GIOVANNI, 1998).  
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A proteção social somente se configurou como cultura política a partir da 

expressão das desigualdades sociais, quando as situações de insegurança foram agravadas 

e ampliadas por razões estruturais estritamente atreladas as contradições do sistema 

capitalista. A processualidade da institucionalização dos sistemas de proteção social está 

vinculada a transformações econômicas e políticas desencadeadas pela lógica capitalista 

(VIANA; LEVCOVITZ, 2005) promotora das desigualdades sociais e para uma nova 

configuração da dimensão da pobreza. 

Silva et al. (2012) acentua que a proteção social em sociedades complexas, 

como a nossa, é definida pela extraordinária institucionalização imposta pela racionalidade 

cartesiana, a qual o capitalismo se apropria, instituindo a divisão social do trabalho, as 

especializações técnicas e administrativas. Nestes processos de institucionalização são 

criadas aquelas voltadas especificamente para proteger indivíduos contra os riscos 

inerentes à vida humana, bem como, suprir as suas necessidades básicas.  

Desse modo, entende-se que as transformações advindas do modo de produção 

capitalista marcou profundamente o quadro da proteção social na sociedade. Gerou o 

crescente desenvolvimento da industrialização e posteriormente da urbanização das 

cidades, criou novas formatações para a questão social, e dentre elas, a intensificação da 

pobreza, do desemprego e o agravo da desigualdade social. 

É preciso ressaltar, entretanto, que a pobreza e as desigualdades são 

fenômenos de ontem e de hoje, embora ética e socialmente similares, são econômica e 

politicamente diversas (SILVA, 2012). No caso do Brasil, a pobreza não é fruto da ausência 

dos recursos, mas da distribuição desigual dos recursos disponíveis. Constitui-se num 

fenômeno estrutural de massa, expresso num grande concentrado de pessoas que 

sobrevivem e se reproduzem num patamar mínimo de subsistência e no estágio de 

necessidades. As situações que causam a pobreza no Brasil não derivam da escassez, mas 

da desigualdade e ausência de mecanismos redistributivos da riqueza no país 

(WOLDARISKI; CUNHA, 2005; SILVA, 2014). 

Os desdobramentos sociopolíticos da situação de pobreza se manifestaram e 

ainda se manifestam no Brasil, e esta é combatida por meio dos movimentos sociais por 

melhores condições de vida e pela efetivação dos direitos constituídos (IANNI, 1991). Foi 

nesse cenário de lutas sociais por melhores condições de vida e trabalho, que foram 

modificadas as configurações tradicionais do desenvolvimento da proteção social, levando o 

Estado a se instituir como um dos principais agentes responsáveis por esta.  
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As políticas de proteção social representam a habilidade das forças sociais em 

transformar suas necessidades em questões políticas e em inseri-las nas agendas 

governamentais. A estrutura de proteção social administradas pelo Estado é resultante do 

processo de correlações de forças politicas, e assim, situam-se na zona de confronto entre 

interesses de classe. Nesse confronto são gerados os alicerces que sustentam o processo 

de transformação das necessidades em demandas sociais, a serem asseguradas pelo 

Estado como direitos universais (FLEURY, 1994). 

No cenário brasileiro, a construção da proteção social pública permeia o contexto 

da terceira década do século XX. Antes desse período, a ação do Estado mediante as 

necessidades sociais básicas era insignificante, limitava-se apenas a reparações tópicas e 

emergenciais dos problemas prementes ou a respostas tardias e fragmentadas a 

reivindicações sociais dos segmentos em situação de vulnerabilidade social (PEREIRA, 

2011). No conjunto das políticas sociais, as áreas recebedoras de maior intervenção foram o 

campo do trabalho e da previdência, porém de forma limitada e precária.  

Dentre essas medidas destaca-se a Lei de Acidentes de Trabalho de 1919; a 

criação em 1923 dos Departamentos Nacionais do Trabalho e da Saúde, do Código 

Sanitário, da Lei Elói Chaves, relativa à previdência social, como as primeiras Caixas de 

Aposentadoria e Pensões (CAPs). Apesar dessas iniciativas por parte do Estado, este 

quase não exercia o papel de agente regulador da área social e, consequentemente, não 

geria o processo de provisão social. A proteção social a população empobrecida ficava a 

mercê da iniciativa privada não mercantil bem como da polícia. 

No Estado do Amazonas, de modo semelhante as demais regiões do Brasil, 

prevaleciam ações de caráter assistencial e repressivo, destinados à proteção de pessoas 

que se encontravam desempregados, doentes, inválidos e etc. Entretanto, tais ações foram 

parcamente subvencionadas pelo poder público, uma vez que a conjunção entre público e 

privado, para o exercício da proteção aos pobres não melhorava a vida de tal segmento. 

Essas medidas ao contrário de proteger, os excluíam e segregavam. Para a elite 

amazonense a população pobre era denominada como incômodos para a manutenção da 

ordem pública e para a ampliação do processo de acumulação (SHERER, 1989). 

A gestão pública do Estado Amazonense, aliados as instituições filantrópicas 

criou no âmbito da capital Manaus, hospitais e asilos como o Lazareto (1903) e o Asilo de 

Mendicidade (1910). Estes locais eram distantes do centro da cidade, onde mendigos e 

doentes eram internados, quando não, despachados para o trabalho nos seringais. 

Constata-se que na segunda década do século XX no Amazonas, não havia proteção social 
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estatal para o pobre. Observa-se nesse contexto, o processo de exclusão e segregação da 

população empobrecida que perambulava pelas ruas da cidade. Nesse período verifica-se 

também, marcas de filantropia e caridade onde as ações assistenciais eram desenvolvidas 

por meio de uma pequena parcela da burguesia. 

A proteção social estatal foi construída e intensificada no Brasil na década de 

1930 e 1943, período governado por Getúlio Vargas (DRAIBE, 1993). Ressalta-se que 

embora a questão social não fosse mais tratada como caso de polícia, ela não conseguiu 

alçar a mesma atenção que o governo dispensava para o campo econômico. No governo 

Vargas, a proteção social adquiriu densidade em virtude da necessidade de regulamentar o 

trabalho, assim como, para o enfrentamento dos desdobramentos da questão social na 

sociedade. Por essas configurações, a participação do Estado enquanto gestor e regulador 

das políticas sociais começa a ter um profundo reordenamento no que se refere a suas 

funções do Estado Nacional. Este passa a assumir de fato e mais intensivamente a provisão 

direta no campo da saúde, educação, nutrição (SILVA et al., 2012) e outros.  

Entretanto, estas ações se davam mais em face das necessidades do 

desenvolvimento do capitalismo nacional, de controle das lutas das classes trabalhadoras 

por seus direitos, do que pela iniciativa em desenvolver ações de reconhecimento das 

expressões da questão social e redistribuição da riqueza produzida. Para Pochman (2004) o 

país não conseguiu combinar crescimento econômico com a construção de uma sociedade 

equânime e com menos desigualdades sociais, visto continuar apresentando níveis de 

pobreza acentuados, bem como a precarização das condições de vida e trabalho. 

De fato, o Estado não regulou a questão social emergente por meio dos seus 

aparelhos e instrumentos, e não institucionalizou a proteção social como direito universal, e 

muito menos como mecanismo para o enfrentamento da pobreza. Segundo Fleury (1994) a 

construção da proteção social foi traçada nesse período como estratégia redistributiva, 

caracterizando-se como forma de repressão a organização autônoma dos trabalhadores, 

mediante a sustentação de salários baixos e precários benefícios previdenciários. 

No contexto amazonense não houve alterações relevantes em relação aos mais 

necessitados. A proteção social se realizava de forma pontual, articulada e voltada para os 

trabalhadores que estavam inseridos no processo produtivo da borracha e ainda assim, sem 

acompanhar os ganhos trabalhistas e previdenciários da época (SILVA, 2012).  

A proteção social não funcionava como direito universal como vigorava nos 

demais países capitalistas, era caracterizada por apresentar uma conformação 

corporativista e controladora (PORTO, 2001). O padrão de cidadania desenvolvido gravitava 
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acerca do trabalho rigidamente controlado pelo Estado, mediando assim, a relação capital e 

trabalho. Nesse viés é possível perceber que o sistema de proteção social público brasileiro 

até então, apresentava-se, pois com políticas de recorte seletivo e distante de um padrão 

universal, denotando traços de fragmentação, seletividade das demandas e focalização das 

políticas pautadas em regular os conflitos oriundos da relação capital e trabalho. 

Contribuindo para o modelo de política pública desigual, insuficiente e ineficiente.  

Finaliza-se esse tópico destacando os limites encontrados pela proteção social 

pública para a melhoria da qualidade de vida e, por conseguinte das condições de trabalho 

da classe trabalhadora.  

 

2 A PROTEÇÃO SOCIAL NO AUTORITARISMO BRASILEIRO: DA RESTRIÇÃO DOS 

DIREITOS A ABERTURA DEMOCRÁTICA  

 

O cenário socioeconômico e político desencadeado a partir dos anos de 1964 

até meados de 1980, marcou-se por intensas inflexões na estrutura da sociedade brasileira 

e amazonense. Inicialmente, teve-se o golpe de Estado de 31 de março de 1964, o qual 

instalou no país o Estado Autoritário, tendo como perfil as suas ações o cunho burocrático e 

tecnicista. A instalação do regime militar trouxe consigo a utilização da força e da repressão 

como estratégias para garantir o projeto de transformar o Brasil em grande potência 

econômica internacional (COUTO, 2010; MESTRINER, 2011).  

Nessa mesma direção os governos amazonenses conduziram a ditadura militar, 

proibiram a mobilização de sindicatos, de trabalhadores e estudantes, desenvolveram 

reformas com intuito de modificar a burocracia estadual. Renovaram o sistema tributário, 

racionalizaram a gestão das políticas de proteção social tendo por base o planejamento 

governamental, com o objetivo de desenvolver o capitalismo local (SCHERER, 1989). 

Neste cenário, o exercício do poder ficava restrito somente a um direito militar, 

passando a ser segundo Abranches (1986) controlado por grupos tecnoburocráticos e sob o 

comando pessoal de indivíduos que estavam na direção regime. Assim, a intervenção do 

Estado na economia e na sociedade se concretizava a partir de medidas relacionadas ao 

arrocho salarial; a redução das inversões públicas; na proibição de greves e substituição da 

Justiça do Trabalho pelo Executivo federal (PEREIRA, 2011) e outras.  

Essas medidas serviram, sobretudo, para a concretização do projeto 

tecnocrático e militar apresentado para a região amazônica como um todo. Este projeto 

iniciou em 1967 com a instalação da Zona Franca de Manaus – ZF, tendo a finalidade de 
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criar condições necessárias para expansão do capitalismo na região e, não como 

mecanismo para a integração da região ao território nacional e desenvolvimento econômico 

como pregava o discurso do governo federal à época (SILVA, 2012; SCHERER, 1989). 

Nesse contexto, a sociedade amazonense, pondera Scherer (1989), precisou 

passar por um processo de reestruturação tendo por objetivo adequar o trabalhador e a 

população em geral a ordem social estabelecida e as modificações ensejadas pelas novas 

relações de produção na região. A partir dessas bases econômicas, as políticas de proteção 

social passaram a ser inseridas nos planos governamentais como elementos para a 

manutenção da ordem autoritária, para a adaptação do indivíduo às relações capitalistas. 

Diante das configurações, afirma-se que as políticas de proteção social na 

sociedade brasileira e amazonense adquiriram centralidade nos planos do governo, uma vez 

que foram expandidas e ao mesmo tempo submetidas a um processo de modernização 

conservadora e de burocratização na tentativa de racionalizá-las. Estas políticas 

funcionavam como estratégia de legitimação da modernização autoritária adotada pelo 

governo, o qual articulava medidas de repressão e assistência com o objetivo de exercer o 

controle sob a força de trabalho, e com isso, conservar a hegemonia do regime.  Enfim, a 

relação entre Estado e sociedade na esfera social ocorreu por meio da centralização das 

políticas sociais no Executivo em nível federal (FLEURY, 1994).   

A partir da década de 1970, no âmbito da política social previdenciária a 

conjuntura nacional assiste a implantação de novas medidas de proteção social pelo 

governo central: a criação de uma Central de Medicamentos (1971); incorporação dos 

trabalhadores rurais (1971); empregadas domésticas (1972); e autônomos (1973); Ministério 

da Previdência e Assistência Social (1974); Banco Nacional de Habitação (1975) e outros. 

Na área da saúde destaca-se a criação de programas cujo recorte centrava-se 

no atendimento focalizado e pontual, relativo aos programas preventivos e promocionais, 

como campanhas contra a malária, a tuberculose, a doença de Chagas. Também foram 

ofertados programas direcionados a população empobrecida, como por exemplo, a 

distribuição de leite e saneamento básico. Estas ações ao buscar minimizar as 

desigualdades sociais, reiteravam a compreensão de que essa problemática decorria das 

próprias carências individuais da população (COUTO, 2010). 

No cenário amazonense essas problemáticas se manifestaram a partir da 

intensificação da ação migratória em busca por melhores condições de vida e trabalho na 

Zona Franca de Manaus. Ocasionando um processo de favelização, de desemprego, 

trabalho infantil, informal, altos índices de mortalidade infantil, mendicância de hansenianos, 
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inválidos e dos menores de rua (SILVA, 2012; SCHERER, 1989). O desenho das políticas 

sociais do período revela que o acesso aos direitos ocorria de acordo com as definições e 

regras impostas pelo governo, para aqueles a quem este último entendia como merecedor. 

Ademais, a proteção social estabelecida nesse período foi segundo Abranches (1986) 

balizada por intensa inserção do setor privado na gestão das políticas sociais, inclusive no 

tocante a area da saúde, educação e previdência. No Estado do Amazonas, conforme 

Scherer (1989) a interação entre público e privado se deu na área da assistência social. 

Esses fatores foram o combustível que fez aprofundar a divida social para com a 

sociedade, suscitando por parte dos trabalhadores, assim como, dos demais segmentos da 

sociedade civil a luta pela justiça social e pelo direito. Contudo, a herança deixada pela 

ditadura militar trouxe sérias consequências para a área social. A década de 1980 mostrou 

um país com enormes dificuldades geradas pela concentração de renda e por uma política 

econômica restritiva, influindo de forma negativa na qualidade de vida da população. 

A prosperidade prometida com o projeto de Estado militar tecnocrático mostrou-

se falaciosa. A população brasileira e amazonense, durante os 20 anos de autoritarismo 

quase nada desfrutou de uma política social pública. Por outro lado, não se pode 

desmerecer, que a década de 1980 foi pródiga em incitar a luta e organização dos 

movimentos sociais e a participação da sociedade, estabelecendo o imperativo de rever as 

políticas sociais. Tornando-se indispensável à redefiniçao do Estado e das políticas de 

proteção social no país. 

 

3  A CONTRARREFORMA DO ESTADO NO BRASIL: O IMPACTO DO IDEÁRIO 

NEOLIBERAL NA PROTEÇÃO SOCIAL PÚBLICA BRASILEIRA 

 

O contexto em análise caracteriza-se por um embate político em torno da 

reforma do Estado no Brasil. Num cenário de lutas de classes, onde de um lado havia a 

classe trabalhadora e de outra a dominante, cada uma exigindo do Estado um 

posicionamento quanto as suas necessidades e reivindicações.  

A classe trabalhadora por meio de seus movimentos teve uma significativa 

participação social nesse período, instigando mudanças nos cenários políticos, econômicos 

e sociais. No entanto, faz-se imperativo assinalar as mudanças ocorridas não resultaram em 

reforma do Estado. De acordo com Behring (2003) o termo reforma foi utilizado pelo 

neoliberalismo como mecanismo para lograr legitimidade e consensos, caracterizando um 

processo de contrarreforma. 
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A tentativa de reforma no âmbito do Estado brasileiro ocorreu a partir das 

mudanças engendradas na Constituição Federal de 1988. Nesse processo, houve um 

movimento de contrarreforma, identificado como a adoção das teses neoliberais pelos 

governos brasileiros, como uma possível estratégia de reforma democrática no Brasil. Para 

Pereira (2011) nesse período ocorreram significativos avanços não só políticos, mas, 

sobretudo, sociais que conferiram a década de 1980, ao lado do epíteto “década perdida”, o 

de “década da redemocratização”.  

Mestriner (2011) ressalta que apesar de a CF de 1988 ter se constituído como 

pedra fundamental para a conquista de um modelo de Estado de direito social, assumiu 

racionalidade de difícil operacionalização, demandando complexo processo de leis 

ordinárias em cada área. Nessa perspectiva, houve pouco avanço em termos de reforma e 

renovação, uma vez que esse processo ocorreu em meio a um cenário marcado pela 

reprodução da pobreza, complexificação das relações sociais, bem como, pelas 

consequências da inflação e a precariedade dos mecanismos de controle social. 

A CF de 1988, apesar das contradições postas, representou o principal 

instrumento de canalização das demandas sociais com propostas para uma reforma 

democrática do Estado. Esta Constituição apresentou um novo modelo de “Seguridade 

Social” e estabeleceu as bases para a definição de um Estado Federativo, com 

descentralização fiscal e administrativa por esfera de governo (DRAIBE, 1993). Nesse novo 

formato, a proteção social pública brasileira passou a ter um novo redimensionamento ao 

apontar a responsabilidade do Estado na cobertura das necessidades sociais da população 

e na sua enunciação (COUTO, 2010).  As novas configurações da Seguridade, a 

Assistência Social foi considerada dever do Estado e direito do cidadão. Essa inserção 

incorporou uma inovação conceitual, deslocando a política social da noção de ajuda, 

caridade e clientelismo para a lógica dos direitos, reafirmando o direito da população em sua 

condição de cidadão. Em contrapartida, houve limites para a sua afirmação, em virtude dos 

traços constitutivos da herança brasileira fundados no autoritarismo. 

No Amazonas, as ações de proteção social continuaram a ser exercida a ocorrer 

por ações pontuais e fragmentadas, sobretudo, na área da assistência social. Essa 

continuava a ser denominada e tratada como política para os pobres, apresentando uma 

precária operacionalização, deslocando as proposituras e avanços da Constituição 

brasileira.  

A reforma do Estado brasileiro, a partir dessas configurações, apresentou-se 

como insuficiente e consoante com o modelo de Estado mínimo defendido pelas correntes 
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neoliberais, e consequentemente afastou a sociedade brasileira de um modelo de proteção 

social universal e redistributivo (DAIN; SOARES, 1998). No campo da Assistência Social 

revelaram-se ações de focalização e seletividade em situações específicas que não 

contribuíram para a redução das desigualdades, mas, acabaram por fortalecer a exclusão 

dos demandatários da política aos programas.   

Depreende-se que todas as promessas sociais, políticas, econômicas e 

culturais feitas à população brasileira para a reforma do estado, não foram cumpridas, mas 

agravadas pela égide das medidas desencadeadas pela contrarreforma neoliberal. Esta 

última remeteu ao cidadão de direitos a tradicional e conservadora relação de cidadão-

cliente, dificultando a concretização dos preceitos constitucionais, gerando entraves para a 

Seguridade Social. Porém foi nesse contexto que importantes e significativos avanços 

foram construídos agregando novas configurações e novas concepções para a área dos 

direitos civis, políticos e sociais. 

 

4 A PROTEÇÃO SOCIAL ESTATAL NA ATUALIDADE: LIMITES E AVANÇOS NA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARINTINS/AM. 

 

As mudanças ocorridas no governo Federal, entre 2003 e 2010 bem como a 

expectativa de ruptura com o padrão de reforma consolidado durante a década de 1990 

emolduraram o cenário brasileiro do século XXI. Nesse mesmo contexto a sociedade 

elegeu para Presidência da República nas eleições de outubro de 2002, Luiz Inácio Lula da 

Silva. Sob essa perspectiva de mudança, buscaram-se experimentar novos caminhos, 

distintos daqueles traçados pelo movimento de contrarreforma neoliberal difundida no país.  

Essa escolha teve por expectativa colocar em andamento um processo de superação, 

guiado por um projeto político forte o suficiente para produzir um novo padrão de governo e 

de reforma do Estado. Entretanto, em face de certos entraves impostos pela realidade, a 

possibilidade de uma ruptura categórica ou uma reforma radical do Estado foi limitada 

(NOGUEIRA, 2003).  

O estudo de Silva (2014) indica nesse sentido que as politicas sociais públicas 

permaneceram seguindo os modelos designados pelos agentes internacionais, sofrendo 

cortes e ajustes em suas formas de financiamento, repercutindo pouco em alterações para 

a população desfavorecida e ampliando timidamente suas formas de atendimento. As 

refrações da questão social se configuraram como objetos de ações assistencialistas e de 

programas focalizados de combate à pobreza. 
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No que se refere aos programas focalizados de enfrentamento a pobreza e a fome 

nos governos Lula constata-se a prevalência dos programas de transferência de renda, 

sobretudo, o Bolsa-Família que unificou os antigos programas tais como o: Bolsa- Escola, 

Bolsa Alimentação, Cartão-Alimentação e Auxilio-Gás, além da expansão do Beneficio de 

Prestação Continuada-BPC, para idosos e Pessoas com Deficiência. Contudo, essas 

políticas tem se constituído na atualidade de forma limitada e aparente denotando 

superficialidade dos resultados (YAZBEK, 2000). 

A reflexão de Silva (2014) reitera que os governos a partir de Lula demonstraram 

esforços na busca pela implementação da Política Nacional de Assistência Social-PNAS em 

2004, seguida do processo de normatização nacional do Sistema Único de Assistência 

Social em 2005. Contudo, a política de assistência social não conseguiu superar o legado 

histórico de focalização em segmentos denominados na atualidade de vulneráveis ou nas 

chamadas situações de risco. Sua abrangência é limitativa e os benefícios, serviços e 

programas não alcançam mais do que 25% da população que teria direito, com exceção do 

Beneficio de Prestação Continuada (BPC) e do programa Bolsa Família. 

No município de Parintins, pode-se destacar o trabalho da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação- SMASTH. Esta instituição realiza o atendimento 

através de uma nova organização política e administrativa para a execução da Assistência 

Social no campo dos Direitos Sociais conforme normativas vigentes (LOAS; NOB/SUAS e 

PNAS). Faz-se a principal instancia governamental responsável ao campo dos direitos 

sociais, bem como dos serviços socioassistenciais, programas e projetos da Assistência 

Social enquanto política pública de proteção social na localidade (PMAS, 2013). 

Segundo o Plano Municipal de Assistência Social, desde 2010 o município 

apresenta indivíduos em situação de pobreza extrema, com renda familiar per capita abaixo 

de R$ 70,00, incluindo-se nesse contexto a população com deficiência. Estas também estão 

inseridas nos programas de combate a pobreza, entretanto, destaca-se mais essa inserção 

ao BPC-Benefício de Prestação Continuada; nos programas de Habilitação e Reabilitação 

para pessoas com deficiência; no BPC- Escola por meio do Programa Educação Inclusiva: 

Direito a Diversidade, assim como, nos serviços de Proteção Social Básica e serviços de 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, da Politica Nacional de Assistência 

Social. Estes últimos são ofertados pelos Centros de Referencia de Assistência Social e 

Centro de Referencia Especializado de Assistência Social. 

A partir desse pequeno dado constata-se que o município de Parintins, também,  

utiliza dos programas de transferência de renda no Combate à Pobreza na região. No 
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entanto, tal programa não alcança nem a metade da população parintinense em situação de 

pobreza extrema. Percebe-se claramente, a opção pelos programas de transferência de 

renda focalizados, com critérios de seletividade que utilizam a renda familiar per capta em 

sua definição. Ressalta-se o não alcance dessas políticas a todos os cidadãos com 

deficiência da referida localidade em decorrência, sobretudo, da seletividade e focalização 

dos serviços e programas da política. 

Diante das contradições postas no cenário brasileiro no Estado neoliberal, se 

finda esse artigo, retratando o processo histórico de conquista por direitos, a emergência, 

as contradições e retrocessos que marcaram o sistema de proteção social, bem como das 

políticas de proteção social, destacando a nova matriz da assistência social como política 

de proteção social e a responsabilidade governamental sobre esta. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado foi relevante para a construção do conhecimento intelectual e 

crítico acerca da proteção social pública brasileira. Pode ser apreendido a partir da 

discussão proposta neste artigo, o quanto a assistência social como política de proteção 

social ainda não foi integralmente contemplada com políticas assistenciais efetivas. O 

debate em torno do sistema de proteção social dá visibilidade para o problema. Contudo, 

observa-se que os serviços, programas e projetos governamentais de proteção social da 

Assistência Social ainda não conseguiram atender de forma efetiva a população usuária, 

pois, isso depende de um conjunto de ações e investimentos, desde a capacitação dos 

profissionais, equipamentos sociais entre outras iniciativas. 

Concluiu-se ao término desta revisão com a compreensão das contradições e 

retrocessos ocorridos na trajetória da institucionalização das políticas de proteção social no 

Brasil e no Amazonas, e como, a política de assistência social, tem buscado oferecer 

respostas diferenciadas para atender as reais necessidades dos cidadãos. Possibilitando 

distintos modos de acesso para todos os brasileiros, sobretudo, pela imensa diversidade de 

necessidades e interesses. O trabalho não responde a todas as inquietações, mas abre 

brechas para novas pesquisas e discussões acerca da problemática suscitada. 
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