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Resumo 

Este artigo tem a intenção de analisar os caminhos da política e da prática da 

assistência social no Brasil sob o acirramento da ideologia neoliberal nos 

países periféricos, identificando suas atuais tendências. Analisamos a partir 

do contexto de mundialização do capitalismo, em uma nova fase de 

organização, que preconiza uma sobreposição da finança ao capital 

produtivo, apreendendo a Assistência em conjunto com as demais políticas 

sociais; e destacamos a incidência do neoliberalismo enquanto ideologia na 

formação de uma nova consciência social, funcional aos fins principais do 

capital: a maximização dos lucros, baseada na exploração da classe 

trabalhadora. 

Palavras chave: ideologia, neoliberalismo, política social, assistência social, 

terceiro setor. 

 

Abstract 

 

This article intends to analyze the ways in which policy and practice of social 

welfare has traveled in Brazil because of the intensification of neoliberal 

ideology in the peripheral countries, identifying their current trends. Analyzed 

from the context of globalization of capitalism, a new phase of organization, 

which advocates an overlap of finance to productive capital, seizing 

Assistance in conjunction with other social policies, and highlight the impact of 

neoliberalism as an ideology in the formation of a new social consciousness, 

functional to the main purposes of the capital: the maximization of profits, 

based on the exploitation of the working class. 
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1. Introdução 

 

Nos últimos anos, houve uma série transformações nos rumos da sociedade 

capitalista. Diante de um contexto de crises, a alternativa apontada para sua superação 

estava pautada na desregulamentação do mercado, de modo a transpor todas as barreiras 

de Estado, considerado um estorvo à acumulação capitalista. Esta alternativa, que é uma 

radicalização dos ideais liberais, suplantaria o modelo de estado keynesiano. 

A propagação do neoliberalismo no mundo traria consequências principalmente para 

países de capitalismo periférico, gerando um acirramento da questão social: 

desregulamentação e precarização do trabalho, desemprego e desigualdade social, além de 

um escamoteamento da Seguridade Social, ainda em construção. 

Neste trabalho, daremos foco à incidência da ideologia neoliberal na política de 

Assistência Social no Brasil, discutindo algumas tendências que se apresentam em sua 

construção: a tendência a uma expansão progressiva da política de Assistência, por via de 

programas de Transferência de Renda; e a tendência a um retorno às protoformas da 

assistência, pautado no ideário filantrópico e voluntarista. 

 

2. Neoliberalismo: transformações societárias e econômicas 

 

Para analisar a atual conjuntura da política de Assistência Social no Brasil, 

precisamos compreender em que momento político, econômico e histórico esta se encontra. 

Tendo em vista o movimento globalizante do capitalismo, faz-se necessário um resgate do 

movimento em curso mundialmente pactuado: o neoliberalismo. Aqui buscaremos 

compreender de que maneira este se expressa nas esferas política, econômica e ideológica, 

entendendo também a atual configuração do capital, que tem se estruturado sobretudo no 

campo das  finanças. Com base na compreensão deste movimento que, segundo 

Anderson(1995), caracteriza-se enquanto o mais reacionário de todas as correntes 

capitalistas do segundo pós-guerra, compreenderemos de que maneiras este tem incidido 

no processo de expansão da Assistência Social pública e privada – tese defendida por Mota 

(2010), e que reafirmaremos neste trabalho. 



 
 
 

 

 O neoliberalismo surgiu no período pós-Segunda Guerra Mundial, na Europa. 

Inicialmente implantado por Margareth Tacher (1979) na Inglaterra e em seguida nos 

Estados Unidos (1980), com Ronald Reagan, esta corrente foi uma reação contra o Estado 

de Bem estar Social vivenciado nos países de capitalismo central na segunda metade do 

século XX. Com a crise deste modelo, o projeto neoliberal ganha forças, apresentando 

enquanto princípios básicos um Estado forte na capacidade de controlar o dinheiro e 

contencionista quanto aos gastos sociais, que aplicasse reformas fiscais e reestabelecesse 

a taxa “natural” de desemprego – o chamado “desemprego flutuante” -, promovendo assim o 

que seus ideólogos chamavam “desigualdade saudável”.  

A hegemonia neoliberal levou mais de uma década para se estruturar. Dentre as correntes 

capitalistas do pós-Segunda Guerra, seu ideário incluiu o anticomunismo mais intransigente 

de todos, levando à derrocada da social democracia ainda vigente nos países do leste 

europeu e o triunfo neoliberal que se deu na década de 1980 (ANDERSON, 1995). A 

adoção de medidas neoliberais nesses governos considerados “esquerdistas” levou à 

constatação de que o neoliberalismo representava mais que um conjunto de medidas de 

ajuste estrutural: representava uma proposição de cunho eminentemente ideológico. 

 Enquanto corrente capitalista que surgiu para superar a crise welfariana, o 

neoliberalismo tinha enquanto objetivo principal “reanimar” o capitalismo avançado mundial, 

através de políticas pautadas na detenção da grande inflação da década de 1970 a partir da 

contenção de gastos sociais, visando a recuperação dos lucros. Todavia o efeito foi reverso: 

o que se observa é uma queda das taxas de acumulação e crescimento. Tal efeito pode ser 

explicado pela incidência direta dos ajustes estruturais no mundo do trabalho, uma vez que 

este modelo gerou, em consequência, um aumento do desemprego e maior flexibilização 

das relações de trabalho. Estas consequências, ao contrário do que fora idealizado, 

trouxeram para o Estado ainda mais gastos sociais. A ideia de “desemprego flutuante” 

fracassou e tudo isso somado a uma nova crise em 1991 fez com que se esperasse uma 

forte reação contra o neoliberalismo, porém seu êxito ideológico, representado pela queda 

do comunismo nos países europeus, fez com que este continuasse em vigor. 

 A entrada do neoliberalismo no mundo pode então ser representada em três cenas, 

inicialmente na Europa e nos Estados Unidos; secundariamente nos países comunistas do 



 
 
 

 

Leste Europeu, onde as reformas neoliberais foram de grande impacto3; e a terceira cena 

está representada na América Latina. 

 A primeira experiência no continente latino americano foi o Chile4, sendo 

posteriormente seguida pelos outros países. Para se entender os impactos do 

neoliberalismo na América Latina é necessário analisar o capitalismo em uma nova 

configuração que, segundo Chesnais (2005) está situado no centro das relações 

econômicas e sociais: o chamado capital portador de juros, ou capital financeiro. O capital 

portador de juros tem como base a acumulação financeira5 e a sua origem está situada no 

esgotamento do modo de regulação fordista baseado na superprodução e no sobre-

investimento. O modo de acumulação financeira se apresentou inicialmente nos países 

centrais, onde os Estados Unidos representam a maior potência neste novo mercado 

estabelecido pelo capital: o mercado de ações, das seguradoras e dos fundos de pensão. 

Tendo enquanto preceitos básicos a liberalização, a desregulamentação e a mundialização 

do capital, a América Latina se inclui neste processo através de um mecanismo peculiar: a 

dívida externa. As bases da dívida externa foram lançadas na forma de abertura de linhas 

de crédito6 e empréstimos dos bancos internacionais aos países de terceiro mundo, 

sobretudo os países da América Latina. Tais empréstimos foram oferecidos sob o 

argumento de possibilitar o desenvolvimento industrial aos países “em desenvolvimento”. 

Todavia, com a crise de 1979 e a consequente desvalorização da moeda oficial – dólar -, os 

juros destas dívidas foram recalculados, chegando a somarem o triplo de seu valor inicial e 

comprometendo sobremaneira os países periféricos. Neste sentido “a dívida se recria sem 

cessar: a única maneira de pagar os juros destes empréstimos é pedindo outros 

empréstimos, gerando o chamado “efeito bola de neve da dívida”” (Chasnais,2005, p. 39).  
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 A dívida dos países de terceiro mundo tornou-se uma maneira formidável que 

permitiu que se impusessem políticas ditas de ajuste estrutural (neoliberalismo) e se 

incidissem processos de desindustrialização, considerando que, segundo Chesnais (2005), 

há uma exterioridade da finança em relação à produção7. O endividamento dos países de 

desenvolvimento tardio ocasionou um forte crescimento da dominação dos países centrais 

sobre estes. Gerou pressões fiscais fortes sobre as rendas menores e com menor 

mobilidade, austeridade orçamentária e paralisia das despesas públicas, o que facilitou a 

implementação das privatizações8.  

 A minimização do Estado – receita neoliberal – aliada à entrada do capital financeiro 

especulativo gera a redução das taxas de crescimento da produção e o aumento da 

concentração de renda, característica já fortemente demarcada em outros períodos na 

América Latina, e agora ainda mais evidenciada. 

O ajuste estrutural incide na sociedade latino-americana de forma ainda mais perversa, 

considerando que estes não haviam passado pela experiência welfariana do pleno emprego. O 

neoliberalismo chega ao Brasil num contexto de plena efervescência social, onde a 

Constituição Cidadã acabara de ser promulgada e a luta por direitos sociais – que incluem a 

Seguridade Social - estava a pleno curso. Desta forma os impactos deste ajuste são ainda mais 

evidentes. Há, portanto, um paradoxo de lógicas: a luta pela construção de uma cultura de 

direitos em contraposição à sistematização de uma mercantilização de serviços públicos. O que 

resulta deste embate é a prevalência da segunda lógica, com o arrefecimento dos movimentos 

sociais de corte classista – tornado possível pela ameaça do desemprego e pela descrença em 

um projeto societário alternativo –, e uma reorientação do pensamento das massas, baseada 

na ideia de desqualificação dos serviços públicos em favor de serviços privados, gerada pela 

própria fragmentação estrutural das políticas sociais conquistadas a tanto custo no curso dos 

anos 1980. Neste contexto, há um desmonte da Seguridade Social, sobretudo às políticas de 

Previdência e Saúde que são alvo de amplas privatizações. Em detrimento a estas políticas, 

observa-se uma ampliação da Assistência Social pública e privada, tese que reafirmaremos no 

decorrer deste artigo, onde discutiremos os impactos dos ajustes estruturais na Política 
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Nacional da Assistência Social e de que forma a ideologia neoliberal tem se inserido nas 

formas do “fazer-pensar” a assistência social. 

 

3. Assistência Social em tempos de ajuste estrutural: análise do processo de ampliação 

da assistência social pública. 

  

A política de Assistência Social brasileira é um marco histórico no contexto das 

políticas sociais de Estado, visto que pela primeira vez na história ela ganha status de direito 

social, figurando no hall da Seguridade Social, ao lado das políticas de Previdência e Saúde.  

“Este fato expressa a superação do conceito de assistencialismo, da 
filantropia e da benemerência social, para a profissionalização da atividade 
pública não somente no atendimento das necessidades básicas da 
população, como, sobretudo, junto à população em situação de risco e 
vulnerabilidade social, pela reconstituição das relações familiares, habitação 
e reabilitação profissional e por programas e projetos de enfrentamento da 
pobreza” (SIMÕES, 2011, p. 190)  

 Todavia, apesar das conquistas advindas da promulgação da Constituição Cidadã, a 

Seguridade Social vem passando por significativas transformações ocasionadas, 

principalmente, pelos ajustes implementados a partir da década de 1990, com a inserção do 

neoliberalismo no país durante o governo Collor de Mello. Tais ajustes vêm promovendo um 

verdadeiro desmonte da Seguridade, afetando principalmente as políticas de Saúde e 

Previdência, e promovendo, estrategicamente, uma ampliação da Assistência Social. 

 Para analisar este processo de ampliação, é necessário de antemão 

compreendermos a constituição das políticas públicas e, por conseguinte, os fundamentos 

da Política Nacional da Assistência Social – PNAS. 

 Segundo Simões, “a economia de mercado não assegura, espontaneamente, a 

inclusão e o desenvolvimento social.” (2011, p. 291). Tais desígnios somente podem ser 

atingidos através da intervenção do Estado. O funcionamento do sistema econômico, desde 

sua origem, apresenta crises que trazem para a sociedade efeitos perversos, gerando 

massas em situação de risco e vulnerabilidade social, acentuando as desigualdades e 

produzindo desemprego. Tais efeitos são consequências de um sistema que prima pela 

máxima eficácia produtiva do lucro, mas que não se harmoniza naturalmente com a justiça 

contributiva.  



 
 
 

 

“Uma sociedade que assegure a plena liberdade e o respeito aos direitos da 
cidadania é certamente compatível com uma economia que exija a máxima 
eficiência econômica, [...], mas é também, certamente incompatível com a 
justiça social, mesmo que apenas relativa.” (SIMÕES, 2011, p. 293) 

 Deste modo, o neoliberalismo pode ser considerado falho, pois ao tentar articular a 

ampla liberdade individual e a relativa justiça social diante de um contexto de crises 

econômicas evidencia que tais proposições não se compatibilizam, e uma relativa 

compatibilização só pode ser promovida através de políticas públicas, que são forjadas para 

a realização de objetivos determinados. “Toda política pública é instrumento de 

planejamento, racionalização e participação popular.” (SIMÕES, 2011, p. 294). 

 No Brasil, a política de Assistência Social é baseada majoritariamente em programas 

de Transferência de Renda, entre os quais se destacam o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, e o Bolsa Família, que trazem como inovação, ao longo de sua 

construção, a valorização da família enquanto unidade beneficiada (Silva, 2011).  

 Os programas de Transferência de Renda geram impactos econômicos e sociais nas 

populações atendidas. Segundo Mota, tais programas “acabam assumindo um importante 

peso na renda, quando não a única fonte de renda das famílias nas localidades mais 

longínquas do Brasil.” (2010, p. 154).  E é através desta análise que ela sustenta a tese de 

uma centralidade assumida pela Assistência Social entre as políticas de Seguridade Social.  

 A expansão da Assistência Social, segundo Sitcovsky (2010), se dá em um contexto 

de financeirização do capital, que repercute diretamente na mercantilização dos serviços 

sociais, estabelecendo outra concepção de Seguridade Social que se dá a partir da 

mediação do indivíduo consumidor e o cidadão. O processo centralizador da política de 

assistência social tem articulação direta com a crise no mundo do trabalho e a 

mercantilização das outras políticas – Saúde e Previdência, denotando à Assistência um 

novo padrão de enfrentamento à “questão social”. Com o aumento do desemprego, o 

trabalho deixa de ser “o ideário de integração à ordem”9, dando lugar à Assistência Social, 

que o faz através de programas de Transferência de Renda. 

 Os recursos repassados pelos programas de transferência de renda representam 

também um estímulo às economias locais. Observa-se um crescimento no consumo de 

bens duráveis e no acesso a infraestrutura. Deve-se ressaltar que a implementação destas 
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políticas através dos programas de transferência de renda não opera uma redistribuição de 

renda, pois esta transferência não é realizada do capital para os trabalhadores, mas entre os 

próprios trabalhadores, uma vez que a política tributária no Brasil sobrecarrega muito mais à 

população das classes subalternizadas do que às populações privilegiadas 

economicamente. 

 A ampliação da Assistência se dá de maneira contraditória, na medida em que seu 

acesso é restrito a partir de critérios que cerceiam a abrangência de populações que 

necessitam de tais benefícios e caracterizando-se não enquanto política universal, mas 

focalizadora. As ações são de cunho compensatório e emergencial, sendo por isso, 

intituladas enquanto “políticas de exceção”. 

 No atual contexto de ajuste estrutural, percebe-se uma regressão das políticas 

públicas em prol de ações compensatórias, de caráter seletivo e fragmentário. Há uma 

privatização e mercantilização dos serviços sociais, que consolidam, segundo Mota (2010), 

a figura do cidadão consumidor versus o cidadão pobre. Há uma emergência de novos 

protagonistas e categorias vinculados ao receituário neoliberal, onde o terceiro setor ganha 

destaque, principalmente devido a sua propagação ideológica. 

 Todos estes aspectos estão diretamente ligados ao contexto neoliberal, que tem sido 

responsável pelas baixas taxas de crescimento, e que repercute na situação econômica da 

população brasileira, quando o Estado se viu pressionado a adotar um modelo de 

desenvolvimento amparado no endividamento externo. Neste contexto de precarização do 

trabalho e acirramento das desigualdades sociais, o modelo imposto pelos governos FHC e 

Lula está pautado na mercantilização dos serviços sociais e expansão das políticas 

compensatórias10.  

 Apesar do patamar de direito social alcançado pela Assistência Social, esta ainda 

apresenta características das primeiras formas de ação assistencial, no momento em que 

são legitimadas pelo Estado neoliberal portas para uma prestação de serviços assistenciais 
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capital que continuamente tenta adequá-la aos seus interesses hegemônicos.” (MOTA, 2010, p. 182) 

 



 
 
 

 

pela iniciativa privada e pela sociedade civil organizada, de modo à desresponsabilizar o 

Estado de seu dever para com esta – e outras – política pública. O encorajamento a ações 

de responsabilidade social e participação popular é um aspecto característico do momento, 

e a categoria do Terceiro Setor emerge como uma alternativa à prestação precária de 

serviços públicos, oferecendo-se como um desafio à consolidação das políticas públicas, 

sobretudo da Assistência Social. 

 

4. Ideologia neoliberal e a reatualização de antigas formas de assistência: análise do 

conceito de “terceiro setor” 

  

Como já visto, o neoliberalismo traz em seu bojo de estratégias uma desarticulação 

da Seguridade Social, o que inclui a política da Assistência. Neste contexto, é notável o 

processo reacionário pelo qual tem passado a assistência social, tendo em vista a 

reatualizaçao de suas antigas formas que perpassam pela filantropia e pela caridade. Aqui 

se faz necessário inserir o debate sobre o chamado “terceiro setor”, apreendendo-o 

enquanto estratégia que se inclui de forma expressiva neste processo.  

 Por terceiro setor, compreende-se a sociedade civil “popular, hegemônica e sem 

contradições de classes”, organizada com a finalidade de suprir as lacunas deixadas pelos 

dois outros setores: o Estado, cujas ações precárias e burocratizadas não são suficientes 

para suprir as demandas sociais; e o mercado, cujo interesse está direcionado para o lucro. 

Supõe-se então uma autoresponsabilização do indivíduo, pautada na autoajuda e na ajuda 

mútua. 

 Segundo Montaño,  

O ‘terceiro setor’ desenvolve um papel ideológico claramente funcional aos 
interesses do capital no processo de reestruturação neoliberal [...], constitui 
uma ferramenta importante para o enfrentamento do processo neoliberal de 
alteração da modalidade de trato à questão social.” (MONTAÑO, 2005, p. 19)  

 Pautados no discurso da suposta escassez de recursos, há uma 

desresponsabilização do Estado das atividades sociais, promovendo uma expansão deste 



 
 
 

 

“terceiro setor” 11, que aponta enquanto estratégia um novo trato à questão social, que visa 

acabar com a condição de direito das políticas sociais e assistenciais. “Cria-se uma 

modalidade polifórmica de respostas às necessidades individuais diferentes segundo o 

poder aquisitivo de cada um.” (MONTAÑO, 2005, p. 189). Constitui-se enquanto uma 

atividade filantrópica caracterizada por ações focais e pontuais. 

 As políticas sociais estatais sofrem grandes alterações, dentre as quais estão a sua 

privatização e descentralização. Há uma clara transferência das atividades estatais para o 

próprio sujeito portador de necessidades; um processo de mercantilização dos serviços 

sociais, que antes não possuíam valor de troca. Desvaloriza-se o conceito de cidadania. 

Além dessa desresponsabilização por parte do Estado, há uma sobrecarga do cidadão 

comum, no instante em que este tem de contribuir tributariamente tanto para as políticas 

públicas como para o financiamento de políticas sociais não estatais. 

 Torna-se confortável a posição dos cidadãos portadores de capitais, uma vez que 

estes são desonerados dos custos das políticas públicas. Quando há alguma contribuição 

por parte destes, é vista como um gesto de compaixão, de virtude moral e uma suposta 

responsabilidade social que, além de gerar-lhes isenções fiscais – e, portanto lucros maiores 

-, contribui para uma boa imagem de seus empreendimentos, produzindo um estímulo aos 

consumidores. 

 Neste processo de privatização das políticas públicas, nota-se que apenas são 

privatizadas as que possuem caráter econômico rentável. No caso da política de assistência 

– que é o centro de nosso debate -, o terceiro setor a representa, considerando que esta 

não gera lucros diretos para o capital.  

 Em relação ao financiamento do terceiro setor, quem o mantém é: a “iniciativa 

privada” e, contraditoriamente, os próprios fundos públicos, através dos chamados sistemas 

de parceria. Tal repasse de recursos públicos a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos 

fundamenta-se na redução relativa dos gastos sociais considerando que as ações 

promovidas por tais entidades são precárias e locais, diferentemente das políticas sociais, 

que são (segundo a constituição) universais e permanentes.  
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 Todavia, tal escassez está intrinsecamente ligada às privatizações, ao financiamento do capital e à 
sonegação de impostos pelas grandes empresas, e não às atividades sociais do Estado (Montaño, 
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“O objetivo da parceria é claramente ideológico [...]. Quer fazer parecer como 
um processo apenas de transferência desta função e atividades, de uma 
esfera supostamente ineficiente, burocrática, não especializada (o Estado), 
para outra supostamente mais democrática, mais participativa e eficiente (o 
terceiro setor)” (MONTAÑO, 2005, p. 199). 

 Na verdade, com esta transferência, há uma retirada da possibilidade de democratização 

das ações, uma vez que uma instituição de direito privado, e com financiamento privado, 

pode gerenciar-se segundo suas próprias condições. 

 Outra característica do processo de transferência das políticas sociais é a criação de 

um sistema diferenciado de atendimento às necessidades individuais, que leva em 

consideração o seu poder aquisitivo, caracterizando-se desta forma um sistema dual, que 

diferencia o cidadão cliente e o cidadão pobre.  

A ampliação do terceiro setor dá-se no mesmo espaço em que ocorre a ampliação da 

Assistência Social, como um complemento a esta política. Contudo, é importante ressaltar 

que enquanto os cidadãos das regiões mais pobres – Norte e Centro-Oeste - ficam a mercê 

do alcance da Assistência pública, as regiões menos pobres podem contar com a 

assistência prestada pelo terceiro setor, dado que é nelas que se localizam a maior parte 

das organizações não governamentais.  

Sob o contexto supracitado, verifica-se que este processo é configurado enquanto 

refilantropização das respostas à questão social, onde a sociedade civil, através de práticas 

filantrópicas, atende à população excluída, contrapondo-se à política da Assistência Social, 

considerada ineficiente. 

 Toda esta ampliação das atividades sociais privadas tem aprofundado as 

desigualdades sociais pré-existentes. O resultado de tudo isso é a retirada dos poucos 

avanços conquistados pelas políticas sociais em detrimento à mercantilização e 

refilantropização, que não suprem as necessidades básicas da população dominada e nem 

enfrentam a questão social em sua complexidade.  

 O que há de mais notável neste processo é o fundo ideológico que está por detrás do 

terceiro setor. A ideologia tem sido fundamental para que o neoliberalismo possa se firmar 

enquanto sistema político hegemônico. Apesar ser falho enquanto estratégia econômica de 

superação da crise do capital é através de mecanismos ideológicos – como políticas sociais 

esvaziadas de um sentido se superação da ordem e suas respectivas privatizações - que ele 

se reproduz na sociedade.  



 
 
 

 

 

5. Considerações finais 

 

A política de Assistência Social, assim como as demais políticas sociais no Brasil, 

está em cheque, e são postos diversos desafios para sua consolidação tal como fora 

idealizada na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993 – como uma política 

complementar às demais políticas da Seguridade Social. 

 Sua sustentação em políticas de transferência de renda, que não tem articulação 

com outras ações que possibilitem uma real diminuição da pobreza, evidencia um desvio da 

proposta da Assistência pública, que teria como finalidade amenizar as desigualdades 

sociais; porém, como é realizada, faz o caminho oposto, não atingindo o patamar de “direito 

de fato”, servindo apenas como política de manipulação em favor do capital. 

Além da focalização e sectarização, forma como tem sido dada, a Assistência tem 

servido como complemento à desarticulação das demais políticas sociais. Porém não é 

possível uma efetividade das políticas de Assistência, e mesmo dos programas de 

transferência de renda, sem que haja a efetividade dessas outras políticas, como saúde, 

acesso e seguridade do trabalho e educação (Silva, 2011). Sem a articulação de todas as 

políticas, não há ganho real para a população, mesmo que o valor dos benefícios 

assistenciais sejam aumentados respectivamente com a sua cobertura.  

Um elemento a mais para o empobrecimento da ação da política de Assistência, de 

cunho iminentemente ideológico, é a desconstrução da perspectiva do direito em detrimento 

à lógica do favor, proporcionada pelo ideário neoliberal, que apregoa um descrédito dos 

serviços públicos, relegando sua responsabilidade para a iniciativa privada, gerando mais 

uma fonte de mercado para o empresariado. Como vimos a Assistência Social também 

passa por um processo de desacredito, e como alternativa surgem inúmeras iniciativas 

voluntárias, que são segmentadas e descontínuas, mas valorizam a ideia de que o caminho 

para a superação da desigualdade social é uma suposta solidariedade civil, na qual todas as 

pessoas contribuem com um pouco, para que haja uma harmonia entre as classes. É sabido 

que, numa sociedade de classes, em que estas estão hierarquizadas e disputam por poder, 

esta conciliação é impossível, e toda iniciativa que desonere o capital e desresponsabilize o 

Estado de suas obrigações sociais – conquistadas pelas lutas sociais – só tende a beneficiar 

o capital. Desagrega-se assim parte dos valores e dos princípios que construíram as 



 
 
 

 

políticas sociais no Brasil, e mais uma vez a população é injustiçada, ao passo em que 

ainda há altas cobranças de tributos para serviços sociais que não funcionam, e engana-se 

no engodo de uma organização justa da sociedade a partir de uma igualdade inexistente. 

Podemos então concluir que a Assistência - enquanto política pública - está na 

contramão de uma consolidação enquanto um direito de fato, devido, prioritariamente, ao 

contexto neoliberal em que se encontra. A Assistência enquanto política pública em franca 

expansão pode ser analisada pela afirmação de Marx, que diz que o direito ao trabalho é 

metamorfoseado em direito à assistência, relegando o trabalho a condição secundária no 

momento em que é pensada apenas como um meio de aumentar o poder de compra do 

cidadão mais pobre. 

Porém, assim como afirma Montaño, “O ‘pessimismo da razão’ [...] não cancela o 

‘otimismo da vontade’, sempre que sustentados do realismo da análise. Todo processo de 

transformação social real tem, necessariamente, de partir da correção (e realismo) de 

análise: pois [...] quem erra na análise, erra na ação” (2005, p. 18). Portanto, como ponto de 

partida, apostamos em uma aproximação para compreender a relação social em que está 

inserido nosso objeto de análise, para partirmos para proposições que visam alternativas 

devidamente embasadas. 
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