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O PROCESSO DE CONTRARREFORMA NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL E 

SUAS TENDÊNCIAS ATUAIS 

 

Fernanda Alves Ribeiro Paz1 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem o objetivo de discutir a construção dos 
sistemas de proteção social, e os rebatimentos que estes vêm 
sofrendo a partir da crise do capital na década de 1970, e sua 
conformação na atual conjuntura, marcada pelo reordenamento 
do capital que provoca intensas mudanças no mundo do 
trabalho e nas formas de proteção social na 
contemporaneidade. Para sua construção foi realizada uma 
revisão da literatura, a partir da qual concluímos que o 
processo de contrarreforma sofrido pelos sistemas de proteção 
social que atingiu os países do centro do capital, também 
apresentada rebatimentos nas economias periféricas como o 
Brasil. 

 
Palavras-chave: Sistemas de Proteção Social. Crise do 
Capital. Contrarreforma. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to discuss the construction of social protection 
systems, and the repercussions they have suffered from the 
crisis of capital in the 1970s, and its conformation in the current 
situation, marked by the capital reorganization which causes 
intense changes in world of work and forms of social protection 
nowadays. For its construction was carried out a literature 
review, from which we conclude that the contrar reform process 
suffered by social protection systems that hit the capital of the 
central countries also presented their repercussions in 
peripheral economies like Brazil. 
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I INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de discutir a construção dos sistemas de 

proteção social, seu desenvolvimento, os rebatimentos que estes vêm sofrendo a partir da 

crise do capital na década de 1970, e sua conformação na atual conjuntura, marcada pelo 

reordenamento do capital que provoca intensas mudanças no mundo do trabalho e, 

consequentemente, nas formas de proteção social na contemporaneidade. 

Os sistemas de proteção social têm origem na Europa ocidental, no contexto na 

Revolução Industrial, mas são ampliados no segundo pós-guerra, como estratégia para 

evitar novas crises econômicas na proporção da crise de 1929-1932. 

Os sistemas de proteção social representam conquistas da classe trabalhadora 

dentro do sistema capitalista, pois asseguraram direitos que minimizaram as desigualdades 

entre as classes sociais e os riscos oriundos do trabalho durante todo o decurso do século 

XX, possibilitando uma melhoria das condições de vida da classe trabalhadora dentro do 

capitalismo e garantindo a reprodução da desigualdade em termos mínimos, criando assim 

a falsa ilusão que se poderia combinar desenvolvimento econômico e equidade. 

Mas passados os “trinta anos gloriosos”, os sistemas de proteção social perdem 

espaço diante de uma nova crise do capital, demonstrando assim os limites de socialização 

da riqueza dentro desse sistema. 

Os anos que se seguem são marcados por profundas mudanças no padrão de 

acumulação capitalista, através de um processo de reordenamento do capital, apresentando 

sérias implicações para a classe trabalhadora e os direitos sociais conquistados 

anteriormente. 

 

II O DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

O capitalismo, em seu estágio imperialista, passou a requisitar maior aparato 

estatal, e este por sua vez passou a redefinir seu papel político, econômico e ideológico, 

promovendo um sistema de proteção social estatal. 

Nesse contexto, a expansão da legislação social se expressa como uma 

concessão à classe trabalhadora para garantir a sustentação da ordem do capital, mas 

também se mostra como uma estratégia do capitalismo para manutenção da força de 

trabalho, que se encontrava ameaçada de superexploração, necessitando de meios para 

sua reconstituição física. (MANDEL, 1982) 
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A partir da crise de 1929-1932, sob orientação da política keynesiana, em meio 

ao modelo de produção fordista, as políticas sociais passaram a ser organizadas em 

sistemas de proteção social. 

Segundo Boschetti (2012), sistema de proteção social é: 

 

[...] o conjunto organizado, coerente, sistemático e planejado de políticas sociais que 
garantem a proteção social por meio de amplos direitos, bens e serviços sociais, nas 
áreas de emprego, saúde, previdência, habitação, assistência, educação (p. 756).  

 

Os sistemas de proteção social surgiram como estratégia para evitar novas 

crises econômicas na proporção da ocorrida em 1929, e para demonstrar que o capitalismo 

naqueles moldes poderia ser uma alternativa ao socialismo, que se apresentava como 

ameaça no contexto da Guerra Fria, dando a falsa ideia de que se podia combinar 

acumulação capitalista com equidade social.  

Mas como nos mostra Mandel (1982): 

 

As ilusões quanto à possibilidade de “socialização através da redistribuição” não 
passam, tipicamente, de estágios preliminares do desenvolvimento de um 
reformismo cujo fim lógico é um programa completo para a estabilização efetiva da 
economia capitalista e de seus níveis de lucro. (p. 339) 

 

Conforme Boschetti (2010), a estratégia adotada para a saída da primeira crise 

estrutural do capitalismo pela socialdemocracia centrava-se em três pilares: o modelo de 

produção fordista, através da produção em massa que proporcionava um menor preço aos 

produtos, estimulando assim o consumo; a regulação econômica e social keynesiana, com o 

intuito de garantir o consumo de massa, através da intervenção estatal, com o objetivo de 

gerar empregos; e ampliação dos direitos sociais, desde que estes não colocassem em risco 

a manutenção do sistema capitalista. 

Para o pensamento keynesiano, o Estado precisava intervir na economia a fim 

de aumentar a produção, sendo seu produtor e regulador, com vistas ao desenvolvimento 

econômico. E para isso, as políticas sociais desempenhavam um papel fundamental, tendo 

em vista que aumentavam o padrão de consumo da classe trabalhadora, promovendo assim 

maior demanda por bens e serviços, e consequentemente gerava o pleno emprego. 

(BOSCHETTI, 2009)  

Demonstrando a veracidade da tese de Mandel, no estágio imperialista do 

capitalismo, o Estado desempenha a função de “administração das crises”, e tem o papel de 

garantidor das “condições gerais de produção”, promovendo assim políticas governamentais 

com o objetivo de evitar ou mesmo adiar as crises econômicas do sistema capitalista. 

(MANDEL, 1982)  
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A manutenção da reprodução da força de trabalho não se encontra a cargo do 

capital, nessa fase de desenvolvimento do capitalismo, o Estado se encarrega da 

canalização de tributos de toda a população para garantir a reprodução da classe 

trabalhadora, criando um verdadeiro consenso em torno do papel que desempenha, pois 

“num marco democrático, para servir ao monopólio, o Estado deve incorporar outros 

interesses sociais; ele não pode ser, simplesmente, um instrumento de coerção – deve 

desenvolver mecanismos de coesão social” (NETTO, 2008, p.205, grifos do autor). 

No segundo pós-guerra, os sistemas de proteção social ganharam amplitude, a 

partir de políticas assistenciais para aqueles que não tinham meios para promover a própria 

subsistência, para os riscos oriundos do trabalho assalariado, pela falta temporária de 

emprego, ou mesmo como uma forma de complementar os ganhos obtidos com o trabalho. 

Nesse contexto, os sistemas de proteção social tiveram o papel de assegurar o 

pleno emprego, e até mesmo possibilitaram a criação de novos postos de trabalho no setor 

privado e no setor público, em decorrência tanto do acesso a bens e serviços produzidos, 

quanto de novos equipamentos públicos que estavam sendo criados, garantindo assim a 

ampliação do consumo e um modelo de bem-estar social.  

Mas a ampliação das políticas sociais a partir de 1940 não foi apenas uma 

concessão do capital, mas decorreu do poder de pressão e organização da classe 

trabalhadora naquela conjuntura sócio-histórica, representando um ganho para o trabalho 

em meio ao processo de lutas e disputas existente entre as classes.  

Portanto, as políticas sociais são capitalistas e sua concessão não assegura 

igualdade entre as classes sociais ou emancipação. Contudo, pode melhorar a qualidade de 

vida da classe trabalhadora e impor limites para a acumulação do capital. (BOSCHETTI, 

2010) 

 

Trata-se de uma contradição da sociedade capitalista, cujas mediações econômicas 
e políticas imprimem um movimento dinâmico e dialético: se do ponto de vista lógico, 
atender às necessidades do trabalho é negar as necessidades do capital, do ponto 
de vista histórico, a seguridade social é por definição esfera de disputas e 
negociações na ordem burguesa. (MOTA, 2006, p. 29)  

 

A partir do aporte keynesiano, o Estado tinha o papel de regulador do mercado, 

conduzindo recursos financeiros para serem investidos no setor produtivo, como forma de 

garantia do pleno emprego, assegurando sistemas públicos de proteção social apoiados nas 

arrecadações financeiras. Dessa forma, atendia tanto os interesses do capital, quanto do 

trabalho, garantindo melhores condições de reprodução da classe trabalhadora e 

estimulando o desenvolvimento econômico para prevenir novas crises. 
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III CRISE DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

O período de 1930 a 1960 foi marcado pela ocorrência de várias crises 

econômicas de pequena proporção que não apresentavam ameaças concretas ao modelo 

de proteção social que vinha sendo assegurado, demonstrando que as crises econômicas 

são inerentes ao sistema capitalista.  

Mas na década de 1970 eclode uma nova crise econômica de proporção 

semelhante à crise de 1929, e nesse contexto o acordo firmado entre capital e trabalho é 

quebrado, e os “anos de ouro do capitalismo” chegam ao fim.  

Em meio à crise de 1973-1974, que tem início com a alta do preço do petróleo, 

as medidas adotadas anteriormente pela socialdemocracia para conter a crise perdem 

espaço, os sistemas de proteção social são duramente criticados, e as ideias do liberalismo 

ortodoxo ganham fôlego, agora sob uma nova repaginação denominada neoliberalismo.  

As políticas macroeconômicas propostas pelos neoliberais ganham força, em 

meio ao parco índice de crescimento econômico que se somava as altas taxas de inflação e 

ao aumento do desemprego. Os custos da crise passaram a ser transferidos para a classe 

trabalhadora, através de um intenso retrocesso aos direitos conquistados. 

Segundo Werneck Vianna (2000), a crise do Welfare State se apresenta sobre 

três ângulos básicos: por decorrência da crise econômica, que proporcionava uma redução 

dos postos de trabalho e redução do PIB; pela alteração na estrutura demográfica, com a 

redução da natalidade e aumento da longevidade, que proporcionava uma redução no 

número de contribuintes e aumento do número de pessoas inativas que, consequentemente, 

demanda mais gastos sociais; e por último, uma crise política, através da insatisfação da 

população com a condução pelos governantes das políticas de bem-estar social. 

Essa nova conjuntura apresenta rebatimentos concretos para a reprodução de 

toda classe trabalhadora, o capitalismo passa por um novo processo de reordenamento, 

provocando a redução dos postos de trabalho, precarização das relações de trabalho, 

aumento das contribuições sociais e redução dos direitos sociais conquistados 

anteriormente, colocando em risco à proteção social do período pós-guerra, pois esta se 

constituía em torno da organização do trabalho. Em sua nova fase, a acumulação do capital 

vai se dá na esfera financeira. 

Os trabalhadores, que no segundo pós-guerra detinham um alto poder de 

pressão decorrente de sua organização, através do qual conseguiram conquistar vários 
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direitos sociais, nesse contexto começam a perder esse poder diante do crescente 

desemprego e precarização das condições de trabalho as quais estão sujeitos. 

Tudo isso vai demonstrar que o capital não tem nenhum compromisso com a 

classe trabalhadora, sendo seu objetivo maior a obtenção de superlucros, e quando este é 

ameaçado, logo se cria soluções mais aprimoradas para uma maior extração de mais-valia e 

redução do custo da força de trabalho. 

 

[...] a acumulação do capital é incompatível com a universalização de direitos, e que 
em momento de agudização da crise, seus custos são socializados com a classe 
trabalhadora, chamada a pagá-la, por diferentes formas, entre as quais a perda de 
direitos duramente conquistados (BOSCHETTI, 2012, p. 778). 

 

Após a crise dos anos setenta, o Estado deixa de exercer seu papel de 

regulador econômico e social, com sua lógica redistributiva, colocando fim na proposta de 

redução da desigualdade social dentro do capitalismo, demonstrando assim os limites da 

política keynesiana. 

A partir de então, os sistemas de proteção social passaram a ser tratados pelos 

defensores do capitalismo como empecilhos para a superação da crise econômica, e até 

mesmo causadores dessa crise.  

Os países europeus passaram a implementar uma série de reformas, com 

intensidade e características variáveis de países para países, mas com a justificativa de 

redução do orçamento, tendo como cerne a privatização dos serviços públicos, controle dos 

gastos com o social, a focalização nas prestações de serviços sociais, a flexibilização do 

mercado de trabalho, e o aumento das contribuições sociais. 

A proteção social se torna cada vez mais dualizada entre o seguro contributivo, 

para aqueles que se encontram inseridos no mercado de trabalho; e a assistência não 

contributiva com critérios seletivos para aqueles que estão excluídos do mercado formal de 

trabalho.  

Essas reformas afetam diretamente o núcleo central dos sistemas de proteção 

social, que apesar de sua composição variar de país para país, no geral se constituem pelas 

políticas de saúde, assistência e previdência social, atingindo primeiro os países de 

capitalismo central, mas logo se dissemina para os países de capitalismo periférico, que 

precisam se adequar aos ditames do capital. 

 

Na América Latina, sobretudo no Brasil, a crise chega exatamente quando o país 
vive um processo de restituição do Estado democrático com ampliação dos direitos 
na Constituição de 1988, após um logo período de regime militar que implementou 
políticas sociais com características tecnocráticas, centralizadoras e autoritárias. 
(BOSCHETTI, 2010, p. 69-70) 
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O desenvolvimento das políticas sociais no Brasil não ocorreu da mesma forma 

que nos países do centro do capitalismo, assim como também não existiu um estado de 

bem-estar social nos moldes do modelo europeu. O que houve foi o desenvolvimento de 

políticas sociais que compõem a seguridade social brasileira no primeiro governo de Getúlio 

Vargas (1930-1945), e sua expansão aconteceu de forma conservadora e autoritária, 

através da ampliação dos direitos sociais em meio à restrição dos direitos políticos e civis. 

(WERNECK VIANNA, 2000) 

Nesse contexto, a questão social passa a ser tratada pelo binômio 

repressão/assistência na busca de legitimação para o Estado ditatorial, que a partir dos 

anos setenta demonstra seu esgotamento diante dos efeitos da crise econômica, 

apresentando suas implicações na economia do país. 

A década de 1990 é marcada pela entrada da política macroeconômica 

neoliberal no Brasil, tendo início no governo Collor de Melo, enquanto estratégia para 

contenção dos efeitos da crise que se alastrava no país, todavia apresentou continuidade 

com os governos sucessores. 

A política neoliberal representa um retrocesso aos direitos sociais conquistados 

pela classe trabalhadora, que foram regulamentados pela Constituição Federal de 1988, 

apresentando sérios entraves para sua materialização.  

Na Constituição de 1988, as políticas sociais apresentam um caráter universal, 

mas em sua materialização a universalidade dá lugar à focalização e à seletividade. Desde 

os anos noventa, as políticas sociais seguem focadas em ações pontuais compensatórias, 

orientadas pela política neoliberal. 

 

Werneck Vianna (2008) observa que o sistema de proteção social brasileiro 
continua universal do ponto de vista do marco legal, mas que tal concepção 
não conhece existência real, pois o que se verifica é uma crescente tendência 
de que política social é algum tipo de ação voltada para os pobres ou 
“excluídos” e, por isso, deve ser focalizada. (apud MAURIEL, 2012, p. 180) 

 

A princípio, a onda de contrarreforma neoliberal inicia-se na previdência social, a 

partir de um processo de reforma orientado pelos organismos financeiros internacionais, 

mas é seguido por iniciativas semelhantes tanto na política de saúde, como na política de 

assistência social. 

A política de saúde, apesar dos avanços contidos na Constituição de 1988, 

como a universalização do direito à saúde, que colocou fim a uma desigualdade histórica do 

acesso à saúde entre trabalhadores formais e informais ou não trabalhadores, após os 
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ajustes macroeconômicos da política neoliberal, segue na lógica de precarização e 

seletividade das demais políticas sociais, passando a ser uma política destinada àqueles 

que não podem pagar pelos planos de saúde privados.  

De acordo com Boschetti (2009), as reformas sofridas pela previdência social 

brasileira não modificou a abrangência e estrutura dos seus benefícios, mantendo o sistema 

de repartição ou “solidariedade entre gerações”; mas reduziu os direitos adquiridos com a 

reforma social realizada pela Constituição de 1988, aumentando o tempo de contribuição 

dos trabalhadores, instituindo idade mínima para aposentadoria proporcional, estabelecendo 

tetos máximos, criando o fator previdenciário, incentivando os sistemas privados através da 

introdução de previdência complementar para servidores públicos, dentre outras alterações. 

A previdência social brasileira segue o modelo de seguro social bismarckiano, 

sendo necessária a prévia contribuição para usufruto dos benefícios, mas para isso, é 

necessário está inserido no mercado formal de trabalho ou contribuir como segurado 

especial, fazendo com que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha 

acesso aos direitos previdenciários. 

Há um processo crescente de privatização da saúde e previdência, e por outro 

lado, uma ampliação dos programas assistenciais que têm como público as camadas mais 

pobres da população, enquanto estratégia de redimensionamento da intervenção do Estado 

na área social diante das mudanças sofridas pelo mundo do trabalho. 

 

[...] fato é que a Previdência e a Assistência sociais passaram a constituir uma 
unidade contraditória (a negação de um sistema único de previdência social pública 
é, ao mesmo tempo, a base para a afirmação de um sistema único de assistência 
social) no processo da seguridade social brasileira (MOTA, 2006, p. 33).   

 

Werneck Vianna (2000) aponta a existência de um processo de desestatização 

da promoção de ações e serviços no campo da proteção social, que dá lugar a um mix 

público/privado, o que ela denomina de americanização do sistema de proteção social 

brasileiro, ao passo que o sistema público fica direcionado para as camadas mais pobres da 

população com a oferta de serviços e benefícios racionados e de baixa qualidade; e o 

mercado, por sua vez, oferece serviços privados a preços variados para aqueles que podem 

pagar.  

Boschetti (2009), afirma que a alternativa que surge como forma de minimizar os 

efeitos da contrarreforma que vem sofrendo o sistema previdenciário brasileiro é a expansão 

dos benefícios de natureza não contributiva oriundos da assistência social, focalizado na 

pobreza e extrema pobreza, com valores reduzidos, e através do atendimento de 
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determinadas condicionalidades, seguindo as orientações e financiamento do Banco 

Mundial e do BID. 

 

[...] o desmonte do trabalho garantido favoreceu o trânsito deveniente dos direitos 
sociais para os direitos de cidadania, com destaque para as politicas 
socioassistenciais de transferência monetária e de caráter residual e compensatório, 
o que inaudita, no campo político, os caminhos para se construir uma cidadania que 
leve em consideração os antagonismos e a luta de classe no dramático 
enfrentamento contemporâneo da questão social (GOMES, 2012, p.105). 

 

Como podemos perceber, a assistência social apesar de ter conseguido se 

materializar enquanto política pública, através de sua regulamentação com a Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS) em 1993, segue nessa lógica de ênfase nos programas de 

transferências de renda, sendo o Programa Bolsa Família, destinado àqueles em situação 

de pobreza e extrema pobreza, que geralmente não estão inseridos no mercado formal de 

trabalho e, consequentemente, acabam ficando fora dos direitos previdenciários; e o 

Benefício de Prestação Continuada para pessoas idosas ou com deficiência que comprovem 

não ter meios de garantia da própria manutenção, e nem tê-la custeada pela família.  

 

[...] na impossibilidade de garantir direito ao trabalho – quer pelas condições que 
assume o trabalho no capitalismo, quer pelo nível de desemprego estrutural no qual 
nos encontramos, ou ainda, pela orientação da política econômica posta em prática 
no país – o Estado amplia seu campo de atuação na medida em que também 
assume os aptos. Ou seja, em tempos de crise, os pobres sobre os quais incide a 
assistência social são: os miseráveis, desempregados, desqualificados para o 
trabalho, além dos tradicionalmente considerados inaptos para as tarefas laborais 
(SITCOVSKY, 2010, p. 214). 

 

O que demonstra uma oposição entre o direito ao acesso a Política de 

Assistência Social e o direito ao trabalho, pois por conta do corte de renda que é muito 

baixo, os usuários que conseguem ter acesso aos benefícios da Política de Assistência são 

geralmente aqueles que se encontram fora do mercado de trabalho, ou estão inseridos de 

forma precária, sendo a afirmação da assistência a negação da inserção no mercado formal 

de trabalho. 

 

A ênfase em programas de transferência de renda, em detrimento de investimentos 
produtivos e geração de empregos estáveis, têm implicações direta na restrição de 
acesso aos direitos do trabalho estabelecidos na seguridade social e revela uma 
tendência das políticas sociais de minorar a pobreza e indigência e compensar sua 
incapacidade de reduzir desigualdades com políticas estruturais. (BOSCHETTI, 
2009, p. 193) 

 

Mauriel (2012) afirma que a noção de políticas sociais encontra-se cada vez 

mais distante da concepção de seguridade social, tendo suas ações focadas nos mais 



 

10 

                   

pobres, assim como também há uma mudança na concepção de questão social que passa a 

ser reduzida à pobreza, e a centralidade do combate à pobreza se torna estratégia de 

redução dos custos do trabalho em uma economia que não absolve a oferta de mão de 

obra.  

Dessa forma, a pobreza se torna um conceito des-historicizado, que não leva em 

conta dimensões estruturais, possuindo uma grande eficácia ideológica, tendo em vista que 

não afeta a estrutura de classes. 

 

[...] as causas da pobreza aparecem desvinculadas dos seus determinantes 
estruturais, separando os indivíduos submetidos a essa condição de seus lugares no 
sistema produtivo priorizando o cotidiano, passando a assistência a constituir um 
atributo individual para aqueles que “moralmente” tem direito ou potencialidade para 
se capacitarem (MAURIEL, 2012, p. 189).   

 

Para Mota (2012, p. 33), desde os anos 2000 um “novo projeto e processo de 

restauração da ordem do capital” tem se revelado conduzido por governos de centro-

esquerda latino-americanos, sendo projetos de corte social-liberal e do novo-

desenvolvimentismo, que defendem crescimento econômico com desenvolvimento social, 

através da ideologia do consenso. 

O novo desenvolvimentismo no Brasil tem início com o governo de Lula, e tem 

tido continuidade no governo de Dilma, tendo como ideias centrais a de que o 

neoliberalismo pode ser enfrentado através do desenvolvimento econômico apoiado na 

intervenção estatal, e que o desenvolvimento econômico propicia o desenvolvimento social. 

Em seu governo, Lula conseguiu conciliar tanto as demandas da classe dominante quanto 

das classes subalternas, proporcionando acesso à renda e ao consumo através de políticas 

de cunho compensatório (MOTA, 2012). 

Os programas de transferência de renda possuem benefícios com valor muito 

reduzindo, e seus beneficiários precisam está dentro das condicionalidades exigidas para se 

manterem recebendo o benefício, e este por sua vez, não garante nem os mínimos sociais 

necessários para manutenção da família, tornando-se incapaz de alterar a desigualdade 

social e reduzir os níveis concentração da riqueza socialmente produzida.  

 

IV CONCLUSÃO 

 

Os sistemas de proteção social tiveram início na Europa ocidental, na Revolução 

Industrial, mas se desenvolvem no segundo pós-guerra, objetivando o desenvolvimento 
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econômico e cedendo ao poder de pressão e organização da classe trabalhadora, 

representando um ganho para toda classe trabalhadora, dentro do sistema capitalista. 

Porém, com a crise de 1973 os “anos de ouro do capitalismo” chegam ao fim, 

através do avanço das ideias neoliberais que criminalizavam a intervenção do Estado na 

economia e culpabilizavam os sistemas de proteção social pela emergência de nova crise 

econômica, apresentando uma onda de reformas para contenção da crise, representando 

um retrocesso aos direitos sociais conquistados. 

O processo de contrarreforma sofrido pelos sistemas de proteção social que 

atingiu os países do centro do capital, também apresentou seus rebatimentos nas 

economias periféricas, como o Brasil. 

No Brasil, a proteção social caminhava a passos lentos para um processo de 

universalização com a aprovação da Constituição de 1988, mas nos anos de 1990 a política 

neoliberal adentra o país impondo suas reformas. 

A proteção social brasileira, apesar dos avanços trazidos pela Constituição de 

1988, segue de forma dualizada entre os seguros contributivos, para os trabalhadores 

inseridos no mercado formal, e a assistência para aqueles que estão fora do mercado de 

trabalho ou estão trabalhando informalmente. 

Essa reconfiguração sofrida pelo sistema de proteção social brasileiro caminha 

para um processo de mercantilização dos direitos sociais, para aqueles que possuem meios 

para custear planos privados de saúde e previdência, enquanto os que não possuem meios 

para acessá-los através do mercado, passam a serem atendimentos pela política de 

assistência, através dos programas de transferência de renda ou pelas ações do terceiro 

setor, em um crescente processo de “refilantropização” da questão social. 

As políticas sociais deixam de assumir um caráter inclusivo e redistributivo, 

conforme a concepção de seguridade social regulamentada na Constituição de 1988, para 

se materializarem de forma focalizada e seletiva. 

Sendo a Política de Assistência Social superdimensionada para responder as 

expressões da questão social, que na atual conjuntura passa a ser vista como sinônimo de 

pobreza. 
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