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RESUMO 
 
A partir do discurso da superação de situação pobreza dos indivíduos 
através do desenvolvimento de capacidades e oportunidades iguais, 
tem-se como tendência a incorporação do trabalho na política da 
Assistência Social, a exemplo do Programa BPC Trabalho. Este artigo 
objetiva analisar o alinhamento deste Programa com as questões 
teórico-ideológicas dos governos  neodesenvolvimentistas que 
perpassam a assistência social, solo onde materializou o discurso de 
combate a pobreza. Depreende-se que esta programática além de 
mistificar as (im)possibilidades de superação da pobreza no contexto do 
sistema capitalista, oculta as contradições inerentes na relação trabalho 
e capital, assim como a reprodução da questão social. 
 
Palavras-chave: BPC Trabalho. Neodesenvolvimentismo. Assistência 
social. Questão social. 

 
ABSTRACT 
 
From the speech of overcoming poverty situation of individuals through 
capacity development and equal opportunities, it has been a tendecy the 
incorporation of work in social assistance policy, such as the BPC Work 
Programme. This article aims to analyze the alignment of this Program 
with the theoretical and ideological issues of new developmentalism 
governments that pervades social assistance, which soil materialized 
discourse of fighting poverty. It appeared that this programmatic in 
addition to mystify the (im) possibilities of overcoming poverty in the 
context of the capitalist system, hides the contradictions inherent in the 
relationship between work and capital, as well as the reproduction of the 
social issue. 
 
Keywords: BPC Work. New developmentalism. Social assistance policy. 
Social issue. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Após a crise dos anos 70 no século XX, com o fim do pacto que possibilitou as 

experiências do Welfare State nos países capitalistas centrais, a ideologia neoliberalista se 

sobressaiu enquanto delineadora de estratégias que prometiam a retomada do crescimento 

econômico, conformando um tripé junto a mundialização do capital e a reestruturação produtiva. 

Contudo, sem conseguir sustentar sua viabilidade, a hegemonia neoliberal teve seus 

parâmetros questionados, sucedendo uma revisão dos preceitos defendidos, inclusive do 

Consenso de Washington, donde surgiu a, também, revisão dos quesitos ideológicos desta 

corrente, denominada de social-liberalismo (CASTELO, 2012). Segundo o autor,  

 “As suas principais medidas direcionavam-se a uma tentativa de acoplar uma agenda 
social ao projeto neoliberal, promovendo um sincretismo de medidas de estímulo a 
intervenções pontuais do Estado e do chamado Terceiro Setor nas expressões mais 
explosivas da „questão social‟ e reconhecendo as falhas do mercado, sem, no entanto, 
tocar nos fundamentos da vida mercantil generalizada do capitalismo”. 

  

Para Maranhão (2012), este processo de revisão ideológica é uma estratégia política de 

sobrevivência do capital o qual precisa renovar suas promessas de desenvolvimento, frente aos 

aspectos destrutivos em contraponto ao avanço das forças produtivas2. Assim, a bandeira do 

crescimento econômico imbrincada ao desenvolvimento social torna-se discurso consensual, 

inclusive estratégia ideo-política dos organismos multilaterais, a exemplo do Banco Mundial e 

da Organização das Nações Unidas.  

 Castelo (2012) nos elucida que o registro que se faz da assimilação desta corrente 

teórica no Brasil foi durante o Governo Fernando Henrique Cardoso. Neste período, sob o véu 

de se rediscutir as proposições neoliberais diante da sua ineficácia na saída da recessão 

econômica, esta corrente ideológica representou a miséria ideológica do bem-estar. Os 

principais elementos que espelham o retrocesso materializado na época destacado pelo autor 

são: a defesa de reformas nas políticas sociais em detrimento da universalização do sistema de 

proteção social, com o direcionamento dos recursos já existentes para os mais miseráveis, 

denotando defesa clara a focalização das políticas sociais; combate a pobreza centrado no 

desenvolvimento de capital humano sendo o principal ativo a educação voltada para o mercado 

enquanto melhor caminho para inserção no mercado de trabalho, sob o binômio 

                                                           
2 Esta característica destrutiva do capital é inerente ao modo de produção vigente, uma vez que há uma 

transformação das capacidades produtivas em realidade destrutiva em direção a necessidade maior de 

expansão e valorização do capital (MÉSZÁROS, 2011). 



 

3 

                   

esforço/oportunidades iguais, com um toque de comprometimento moral do indivíduo enquanto 

fórmula para a superação da pobreza; mistificação das causas do pauperismo ao minimizar as 

causas da pobreza à questão da desigualdade de renda, a qual será superada a partir de 

políticas sociais assistencialistas, emponderamento do indivíduo e educação; e redução da 

sociedade capitalista a sociedade mercantil, onde a correção de falhas do mercado é 

necessário e suficiente para reduzir as desigualdades, impossibilitando a análise de que o 

combate a pobreza perpassa a supressão do modo de produção capitalista.  

 Esta é a base teórica e ideológica sobre qual se sustenta o neodesenvolvimentismo, 

convenientemente alinhado com as proposições dos organismos multilaterais que respondem 

as necessidades do sistema de produção vigente3.   

 Considerando a proposta deste artigo ser analisar o alinhamento do Programa BPC 

Trabalho com as tendências atuais da agenda neodesenvolvimentista, será possível identificar 

onde germinou o discurso de combate a pobreza e de onde surgem as propostas das políticas 

atuais para a dita inclusão das pessoas com deficiência perpassando a política da assistência 

social.  

 

 

A AGENDA NEODESENVOLVIMENTISTA E O DISCURSO DE COMBATE A POBREZA 

 

 

 O neodesenvolvimentismo vem se consolidando enquanto expressão teórica de um 

novo tempo no qual o Brasil estaria vivendo uma onda expansiva de crescimento, redução das 

desigualdades sociais, avanço na distribuição de renda e suposto enfrentamento frente a crise 

mundial, especialmente a partir do segundo governo do presidente Lula. Diante deste novo 

tempo – de fragilização das estratégias neoliberais e possibilidade de efetivação da soberania 

nacional diante da economia mundial, propõe-se que o neodesenvolvimentismo seja uma 

                                                           
3
 Vê-se o alinhamento com as posições teóricas assumidas pelos organismos multilaterais, tendo como 

exemplo o economista indiano Armatya Sen
3
, o qual, tido como progressista e crítico ao neoliberalismo, 

conforme nos apresenta Maranhão (2012), defende o mercado como espaço de liberdade humana (uso 
do mercado para o desenvolvimento das capacidades humanas), a conversão do combate à 
desigualdade de renda ao combate à desigualdade de liberdade para o mercado (apregoa-se aqui que o 
desenvolvimento das capacidades humanas deve ser incentivado para que os indivíduos conquistem seu 
lugar no mercado e aumentem suas rendas), e que as políticas sociais devem ser focalizadas nos 
incapacitados para o mercado, com o cuidado de não ameaçar o equilíbrio financeiro. 
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terceira via de desenvolvimento, atraindo apenas as características positivas do velho 

desenvolvimentismo4 e do neoliberalismo, conforme nos elucida Sampaio Júnior (2012).  

  Com os possíveis avanços da programática governamental de Lula, no contexto da 

revisão ideológica do neoliberalismo, ressurgiram ideais do velho desenvolvimentismo, porém 

em uma conjuntura completamente diferente, mas com a esperança de efetivá-la, ou seja, 

tornar o país competitivo na ordem mundial sem os signos da dependência externa e da 

extrema desigualdade social.  

 É neste cenário que busca-se a consolidação da terceira via, o neodesenvolvimentismo 

brasileiro onde a função do Estado “é regular e impulsionar de forma eficiente o crescimento 

econômico com inclusão social” (SILVA, p. 93, 2013, grifos da autora), mediante combinação de 

medidas macroeconômicas e intervenção sobre a questão social. 

 Segundo Pfeifer (2014), o Estado neodesenvolvimentista pressupõe caráter 

intervencionista, coordenador econômico e social e vislumbra estratégias de desenvolvimento 

da economia nacional e regulação dos mercados. Refere o desenvolvimento social e do bem-

estar social como objetivo primário e para tanto almeja a distribuição igualitária de benefícios, 

igualdade de oportunidades sociais. As estratégias implementadas giram em torno de política 

de tecnologia, emprego e microcrédito. É perceptível a desconstrução do significado de 

desigualdade social, referenciada na contemporaneidade enquanto desigualdade de renda e o 

discurso repetitivo de inclusão social a partir da geração de emprego e acesso a bens e 

serviços. Considerando a ênfase dos governos na privatização do aparato estatal, não é forçoso 

reconhecer conexão com o ideário social-liberal que tem o mercado enquanto espaço de 

liberdade humana e perceber que o acesso a estes bens e serviços tenham como prioridade as 

possibilidades disponibilizadas pelo mercado.  

 Este quadro remonta tanto a um Estado mediador do consumo - não mais provedor da 

condição de bem-estar social, quanto a uma reconfiguração dos conceitos de cidadania e 

política social determinados em um contexto político de conquistas sociais e de universalidade e 

gratuidade através do Estado, para uma política incentivadora do consumo que caracteriza a 

                                                           
4
 Segundo o economista, o desenvolvimentismo nacional foi caracterizado pelo autor como uma utopia 

burguesa, período em que se acreditava no desenvolvimento casado com a soberania nacional ignorando 
o contexto do desenvolvimento desigual e combinado sob o qual o país estava subordinado. A utopia 
estava na ideia de um capitalismo subordinado aos interesses da nação. A ruína desta fantasia que 
culminou na negação do desenvolvimentismo, ocorreu nas linhas do regime burguês, o qual “sedimentou-
se como uma sociedade mercantil, particularmente antissocial, antinacional e antidemocrática” 
(SAMPAIO JÚNIOR., p. 676) com o reforço da dependência externa e da extrema desigualdade social. 
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cidadania a partir da capacidade e responsabilidade do indivíduo em se inserir e acessar 

benefícios mercantilizados.  

Pode-se inferir, ainda, que o consumo popular de bens e serviços sociais, impulsionado 
pelas políticas estatais, serve aos interesses de acumulação do capital, por um lado, e 
promove uma cultura empreendedora que responsabiliza indivíduos e famílias pelo 
acesso mercantil de seu bem-estar social, trazendo novamente a questão social para o 
foro privado e tentando desvinculá-la de sua raiz estrutural comum, isto é, ao processo 
de produção e reprodução capital e suas formas de exploração e concentração 
(PFEIFER, p. 765, 2014). 

  

Sobre a questão social, concordamos com Netto (2010, p. 7) em buscar na lei geral de 

acumulação capitalista, desenvolvida por Karl Marx, a explicação do surgimento e reprodução 

deste fenômeno.  

O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a „questão social‟ – diferentes 
estágios deste desenvolvimento produzem diferentes manifestações da „questão social‟: 
esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: sua existência e 
suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital tornado 
potência social dominante.  

 

Esta escolha teórica implica em afirmar a impossibilidade da resolução da questão social 

dentro da ordem do capital, uma vez que é inerente a sua dinâmica e sobrevivência a sua 

reprodução em escala cada vez maior. Outra assertiva pertinente é a de que enquanto o 

sistema de produção vigente for o capitalista, a potencialização da produção da riqueza sempre 

se dará na relação direta ao aumento das condições degradantes dos trabalhadores, 

reafirmando assim a lei geral da acumulação capitalista (Marx, 2011). 

 Sem estar imune às determinações e necessidades de reprodução do capital, o papel 

assumido pelas políticas sociais, em especial a política da assistência social, tem 

funcionalidade a este sistema5, bem como as propostas dos governos neodesenvolvimentistas, 

conforme demonstrado, alinhado com as perspectivas neoliberais. Os conceitos 

disseminados pelo social-liberalismo e assumidos no sistema de proteção social brasileiro tem 

repercussões práticas e ideológicas severas à classe trabalhadora. Importa ressaltar as 

indicações de Mauriel (2012) para o fato de que ao redirecionar o papel do Estado para o 

mediador consumidor mediante a justificativa de desgaste das políticas que leva a urgência de 

focalização ou ao assumir a centralidade no combate a pobreza, em detrimento do 

enfrentamento conjunto das expressões da questão social cotidianamente reproduzidas na 

                                                           
5 A seguinte colocação não desconsidera o caráter contraditório das políticas sociais e as possibilidades 
de se configurarem como ganhos históricos da classe trabalhadora através das lutas e pressão social. 
Apenas nos remetemos desta forma para enfatizar que a mesma é possibilidade concreta de reprodução 
da questão social.  
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dinâmica do capital, o tratamento dado aos pobres e o poder desta mistificação fragilizam os 

embates políticos em torno da Seguridade Social conforme preconizada na Constituição 

Federal de 1988. 

 Integrante da agenda social internacional, o combate a pobreza tem como referência 

teórica uma pobreza isolada das determinações históricas ao capital, como se fosse possível 

superá-la nestes marcos. A partir da teoria de Armatya Sen, a pobreza é reduzida às dimensões 

da renda e das capacidades individuais, esta última priorizada, sendo as estratégias utilizadas o 

empreendedorismo e o desenvolvimento das capacidades. Neste sentido,  

A 'gestão estratégica da pobreza', que supõe o fortalecimento da capacidade dos pobres 
para lutarem contra a pobreza como sujeitos desse processo, aposta no crescimento 
individual e na melhoria das condições de acesso à produção (incentivo à geração de 
renda), ao microcrédito e, consequentemente, à mobilidade social (por seus próprios 
esforços pessoais) (MAURIEL, 2012, p. 187). 

  

 Depreende-se que o arguto discurso do emponderamento nestas proposições evidencia 

a responsabilização do indivíduo para a superação de sua condição de pobreza sendo função 

do Estado garantir oportunidades iguais de acesso a bens e serviços e as políticas sociais, em 

especial a assistência social, elemento essencial para reprodução e materialização desta 

programática.  

 

 

AS AMARRAS IDEOLÓGICAS INTRÍNSECAS À POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO 

PROGRAMA BPC TRABALHO 

 

 

Diante do contexto de crise do capital, uma contradição inerente a esta realidade reside 

no fato de que a retração de direitos, enquanto umas das estratégias para saída da crise, se dá 

em um momento de agudização das expressões da questão social. O aumento da demanda por 

políticas públicas cresce exponencialmente como desdobramento das condições em que a 

classe trabalhadora é submetida, tendo como indicativos o nível de desemprego, a submissão 

ao trabalho socialmente desprotegido e sua fragilização em termos de sobrevivência material. 

Como resultado, milhões são lançados à política da assistência social como única forma de 

conseguir subsídios para sua reprodução. 

 Evidencia-se um quadro conjuntural onde a política social submete-se aos imperativos 

da reprodução do modo de produção capitalista, negligenciando as necessidades humanas em 
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favor das exigências de valorização e expansão do capital. E é neste cenário que a política da 

assistência social assimila as categorias teóricas e ideológicas do social-liberalismo, conforme 

discutido anteriormente, sendo não apenas expressão contemporânea dos governos 

neodesenvolvimentistas no Brasil, mas moeda de troca por um novo consenso social.  

 As reformas empreendidas na política da assistência social legitimaram uma forma de 

gestão voltada para a pobreza, tornando-a o centro desta política, conforme agenda social 

internacional dos organismos multilaterais. Mauriel (2012) assegura que o lapso entre a 

Constituição Federal, a regulamentação e institucionalização da política em tela viabilizaram as 

modificações em algumas nomenclaturas no referencial normativo da política, guinando a 

priorização da assistência para a pobreza, conforme agenda internacional dos organismos 

multilaterais. Segundo a autora, a política passa a considerar: os riscos sociais encontram-se 

nas pessoas e no convívio familiar, noção de pobreza como falta de capacidade e de 

oportunidades, ênfase na igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de capacidades. 

Sob este prisma,  

[...] 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‟ têm direito ou potencialidade para se 
capacitarem (MAURIEL, 2012, p. 189). 

  

 A autora ainda chama a atenção para as transformações na política da assistência que 

acabam por assumir um caráter autônomo do proposto na Constituição Federal no tocante a 

política de seguridade social, pois distanciam-se do enfoque universalista de proteção social e 

desvinculam-se das demais políticas socioeconômicas. No caminho inverso “ela funcionaria 

para fortalecer as condições de eficácia das demais políticas sociais e econômicas, tendo em 

vista o combate integrado e intersetorial à pobreza e impedindo sua reprodução entre as novas 

gerações” (MAURIEL, 2012, p. 188). 

 Diante do exposto, é possível inferir que a referida política vem se moldando as 

categorias teóricas do social-liberalismo, compatível com as estratégias dos governos 

neodesenvolvimentistas, uma vez que toma o discurso de combate a pobreza como centro da 

política, esvaziado de um debate envolvendo categorias teóricas totalizadoras. Neste rumo, as 

estratégias com enfoque nos indivíduos respaldam ações focalizadas, em torno de conceitos 

como vulnerabilidade e risco social e o desenvolvimento das capacidades e habilidades 

humanas para que os indivíduos se responsabilizem pelo provimento de sua própria 

sobrevivência. 
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Segundo Sitcovsky (2012) historicamente há uma relação de indisposição entre assistência 

social e trabalho, sendo a inaptidão ao trabalho definidor do acesso a esta política. Entretanto tal 

situação tem sido alterada com as atuais configurações/tendências da assistência social, uma vez 

que esta política vem assumindo os pobres aptos ao trabalho, reconfigurando a relação entre essas 

duas unidades. Tal situação dá-se no contexto de crise estrutural do capital em que o trabalho tem 

perdido o status de integração social, revolvendo à política da assistência social esta 

responsabilidade. E é nos programas de transferência de renda que esta tendência se materializa, 

onde o trabalhadores – “os miseráveis, desempregados, qualificados para o trabalho, os 

trabalhadores precários, além dos tradicionalmente considerados inaptos para as tarefas laborais” 

(SITCOVSKY, p. 228, 2012) tornam-se alvo desta política. Neste contexto insere-se o Programa 

BPC Trabalho, um Programa ligado a um benefício assistencial com foco no mercado de trabalho, 

conforme será exposto a seguir. 

 

O Programa BPC Trabalho: desenvolvimento de capacidades e habilidades 

 

 

 O Programa de Proteção do Acesso das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, à Qualificação e ao Mundo do 

Trabalho – BPC Trabalho objetiva a promoção do acesso à qualificação profissional e ao 

mercado de trabalho das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC. A adesão ao Programa 

no Distrito Federal e nos municípios é relacionada à adesão ao Programa Nacional de Acesso 

ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho, por sua vez vinculado ao Plano Brasil sem 

Miséria ou aos municípios com interesse em desenvolver o Programa. 

 O público-alvo do Programa BPC Trabalho são usuários/as do Benefício de Prestação 

Continuada de 16 à 45 anos, prioritariamente. Lembremos que para ser beneficiário/a, a PCD 

se submeteu a comprovação de miserabilidade e caracterização da deficiência, aspectos que 

não correspondem apenas a condição física/mental ou análise matemática da pobreza, mas 

sobretudo desproteção social generalizada, onde cabe a lógica da responsabilização da família 

e do indivíduo para sua própria manutenção.  

 Compreendemos que as PCD usuárias do BPC não estão excluídas do contexto sócio-

histórico de produção e reprodução do capital. Estas pessoas são integrantes da força de 

trabalho coletiva, embora fragilizada frente a lógica de produtividade universalizada do capital. 

Sob este aspecto, a proposta de desenvolver capacidades e habilidades não remonta apenas a 
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moral capitalista de, agora, reconhecer que PCD são capazes de serem produtivas, mas de que 

são trabalhadores/as excedentes, exército industrial de reserva disponível. Respeitadas as 

doenças e deficiências que limitam sobremaneira estas possibilidades, os/as usuários/as do 

BPC podem ser considerados/as como parte da superpopulação relativa, nos termos 

marxianos, seja flutuante, latente ou estagnada, uma vez que a relação com o mercado de 

trabalho é intrínseca. Assim,  

 

[se] constitui um exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de 
maneira tão absoluta como se fosse criado e mantido por ele. Ela proporciona o material 
humano a serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e sempre pronto 
para ser explorado (MARX, p. 735, 2011). 

 

O MDS disponibiliza uma lista de beneficiários/as do BPC e os municípios territorializam 

os beneficiários por Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. Após capacitações 

realizadas sob responsabilidade de gestão estadual e elaboração de Plano de Ação, é no CRAS 

que o Programa é executado. Dentre as ações previstas estão a busca ativa dos/as 

beneficiários/as, diagnóstico social e sensibilização para participação no Programa, 

encaminhamento para os serviços socioassistenciais quanto para a rede de acesso à 

qualificação profissional e trabalho através do ACESSUAS, onde serão feitos os 

encaminhamentos de acordo com o interesse e possibilidades dos/as usuários/as (MDS, 2013). 

O Programa BPC Trabalho faz parte da agenda do Plano Brasil sem Miséria o qual 

objetiva elevar a renda e as condições de bem-estar da população extremamente pobre, onde o 

desenvolvimento das capacidades e oportunidades dos indivíduos é a diretriz para os três eixos 

articuladores do Plano, a saber Garantia de Renda, Acesso a Serviços Públicos e Inclusão 

Produtiva (MDS, Brasil sem Miséria).  

As estratégias citadas no plano do Programa são a superação de barreiras, 

fortalecimento da autonomia, acesso à rede socioassistencial e de outras políticas, à 

qualificação profissional e ao mundo do trabalho, priorizando a faixa etária de 16 a 45 anos, 

promovendo a proteção social e estimulando a convivência familiar e comunitária; o acesso ao 

trabalho; a experiência de trabalho; intermediação de mão-de-obra; eliminação de práticas 

discriminatórias em relação às PCDs e processo produtivo. 

Assim, o BPC Trabalho tem como foco a perspectiva de aproximação dos/as 

beneficiários/as com experiências do mundo do trabalho. Julga-se enquanto oferta de 

oportunidades para estes beneficiários frente às diversas barreiras na sua trajetória de vida, 

através da qualificação profissional e do trabalho, buscando garantia de proteção social.  
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Na assistência social, o Programa BPC Trabalho é uma das estratégias de articulação 

entre esta política e o trabalho, a exemplo do Programa Bolsa Família e dos programas 

relacionados ao eixo inclusão produtiva urbana e rural. Nesta breve apresentação da 

programática do Programa evidencia-se o alinhamento com a agenda social-liberal, ao assumir 

a característica de compensação de desvantagem individual, a focalização nos pobres 

usuários/as do BPC, a qualificação profissional como oportunidade para inclusão produtiva e a 

mistificação das reais contradições que perpassam a reprodução da pobreza.   

Inserido no contexto da sociedade capitalista, onde há repercussões severas no mundo 

do trabalho mediante a ordem neoliberal, a exemplo da desestruturação e precarização do 

trabalho, ao considerarmos o conceito de deficiência vinculado à dinâmica societária e as 

barreiras históricas das PCD para acesso ao mercado de trabalho, a problemática em questão é 

evidenciada. Pressupõe-se que o Programa enfrenta dificuldades de ordem diversas para sua 

efetivação, para além da responsabilização do indivíduo e do comprometimento moral deste 

através da qualificação profissional como resposta a inserção ou não no mercado de trabalho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: MISTIFICAÇÕES E (IM)POSSIBILIDADES NO CONTEXTO DO 

CAPITAL 

 

 

 Este trabalho procurou compreender as questões intrínsecas a política da assistência 

social e, em especial, ao Programa BPC Trabalho tendo como pressuposto de que estes 

dispositivos sociais estão inseridos na ordem do capital onde a trama das relações sociais 

obrigatoriamente são orientadas para a necessidade constante de expansão e valorização do 

capital, mediante seu caráter incontrolável e totalizador (Mézsáros, 2011). 

 A partir de uma concepção dialética de políticas sociais, onde não eximimos a sua 

particularidade contraditória de funcionalidades ao sistema de produção vigente, mas também 

como resultado de lutas travadas no seio desta sociedade enquanto movimento de resistência 

dos trabalhadores frente as condições degradantes de sua reprodução, nos esforçamos em 

avaliar como a assistência social e o referido Programa correspondem de forma pragmática a 

agenda dos governos neodesenvolvimentistas, os quais aderiram as orientações dos 

organismos multilaterais sob o ideário social-liberal. 
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 No contexto em que o discurso de combate a pobreza é o elemento direcionador da 

política da assistência social e que o direito ao trabalho tem sido cada vez mais impossibilitado, 

considerando o desemprego crônico e as consequências advindas deste processo, sendo a 

mais premente o trabalho informal/precário, a assistência social é compreendida enquanto 

política viabilizadora de oportunidades iguais para desenvolver as potencialidades dos 

indivíduos, via programas de qualificação profissional, com vistas a sua capacidade de se tornar 

sujeito produtivo e, não obstante, consumidor.  

 A respeito da absorção do trabalho pela assistência social, Leite (2014) afirma que a 

junção entre assistência e educação conformam um amálgama passivizador, instituindo uma 

dinâmica inovadora, a qual denomina de assistencialização do trabalho:  

[...] o Estado capitalista institui políticas que, por meio da assistência, viabilizam uma 
educação com base nas habilidades e competências exigidas para a consecução de um 
trabalho precário, mas que dão ao trabalhador a ilusão de estar integrado à sociedade, 
completando sua rendição à ordem do capital” (Leite, p. 2, 2014). 

 
 Continua a autora, que esta combinação mistifica as causas da pobreza, simplificando-a 

na relação com a ausência de educação, como se pobreza fosse resultado apenas da 

desqualificação do indivíduo.  

 Pensando na proposta do Programa BPC Trabalho, as indicações propostas pelos 

autores destacados neste trabalho e principalmente a perspectiva assumida a respeito da 

questão social evitam uma leitura romântica a seu respeito. Evidencia-se como as linhas 

estratégicas do Programa e a política na qual está inserido viabilizam a despolitização da 

questão social e inebriam as contradições que a reproduzem através da lei geral de 

acumulação capitalista. 

  A partir do alerta de Mészáros (2011, p. 632) de que “Qualquer melhoria deve ser 

submetida às contradições da produção destrutiva”, depreendemos que o Programa responde 

às necessidades de reprodução do capital e que, apesar das possibilidades de inserção das 

PCD no mercado de trabalho, ao sabor das flutuações do capital em absorver ou não a força de 

trabalho destas pessoas, a reprodução da questão social continua sendo inerente ao cotidiano 

desta sociabilidade. 

 Apenas na perspectiva de superação da ordem vigente e a crítica radical a suas 

contradições, pode-se pensar em um cenário onde as pessoas com deficiência não precisarão 

de políticas compensatórias e de comprometimento moral para superar sua condição de 

pobreza.  
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