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RESUMO 
 
Este artigo discute a Política de Assistência Social no Brasil na 
conjuntura dos governos do Partido dos Trabalhadores. Trata-
se de um recorte dos resultados de um relatório de dissertação 
que analisou os mecanismos de democratização da política 
mediante os estudos das Conferencias Nacionais de 
Assistência Social de 2003 a 2013. Nesse estudo, 
identificamos a centralidade da política de assistência social no 
projeto dos governos petistas, que se utilizam dos programas 
de transferência de renda para implementar uma política social 
de combate à pobreza, de caráter compensatório e focal, nos 
moldes do receituário neodesenvolvimentista dos ideólogos do 
Banco Mundial, a exemplo de Amarthya Sen. 
 
Palavras-chave: Assistência social. Neodesenvolvimentismo. 
Pobreza. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the Social Assistance Policy in Brazil in 
the context of Partido dos Trabalhadores. This is an excerpt of 
the results of a thesis report that analyzed the political 
democratization of mechanisms through studies of National 
Conferences of Social Welfare from 2003 to 2013. In this study, 
we identified the centrality of social assistance policy in the 
design of PT governments, which use the income transfer 
programs to implement a social policy to combat poverty, 
compensatory and focal in neo-developmentism prescription 
templates of the World Bank ideologues, like Amartya Sen. 
 
Keywords: Social lwelfare. Neo-developmentism. Poverty. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Doutora Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E-mail: ivone.ferreira@terra.com.br 

2
 Mestre. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 



 

 

                  

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo discutimos a Política de Assistência Social nos governos Lula 

(2003-2010) e Dilma Roussef (2011- em curso) nos quais a pobreza esteve e segue em 

voga e as políticas para o seu combate também. Partimos do entendimento que o 

sustentáculo dessa conjuntura é o chamado neodesenvolvimentismo, que atinge os demais 

países periféricos, em especial a América Latina, desde as primeiras décadas do século 

XXI. Traz em seu receituário conceitos como empreendedorismo, liberdade de 

oportunidades, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, justiça ecológica, 

capitalismo humano e como conteúdo ideo-teórico o liberalismo social. Para essa análise 

nos apoiamos em autores cujo debate se faz sobre as premissas de um eminente ideólogo 

do banco Mundial o Premio Nobel Amartya Sen. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Como já antecipamos a proposta neodesenvolvimentista inspira-se nas 

perspectivas teóricas de Amartya Sen3, economista indiano defensor do desenvolvimento 

econômico “sem pobreza, carências de oportunidades econômicas, destituição social 

sistemática, negligência de serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva do 

Estado repressivo” (MOTA; AMARAL, PERUZZO, 2010, p. 41). Nesse sentido, promete 

ganhos para as políticas sociais ao pressupor crescimento econômico com desenvolvimento 

social. Todavia, não está livre de contradições, já que, segundo Mota, Amaral e Peruzzo 

(2010, p. 47), “não há dúvidas de que esse modelo está mais além do neoliberalismo, 

porém, não mais além do capitalismo [...]”.  

Para Maranhão (2010), o discurso “progressista” neodesenvolvimentista defende 

o equilíbrio entre mercado e Estado. O mercado com suas trocas e transações individuais, 

compreendido como o único capaz de promover, ao mesmo tempo, desenvolvimento 

econômico e liberdade e oportunidade igual para todos, ou seja, como produtor de justiça e 

equidade social. Contudo, ante o bom funcionamento do mercado, está a necessidade de 

apoio do Estado, atuando no provimento de serviços de educação básica e saúde. Limitado 

a uma atuação pontual e cautelosa, tão somente para se evitar déficits orçamentários e 
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 Breve dados sobre o autor: Prêmio Nobel da Paz em 1998 e ex-diretor do Banco Central. Suas 

principais obras: Pobres e Famintos: um ensaio sobre direito e privação (1981); Desenvolvimento 
como liberdade (2000); Desigualdade reexaminada (2001). “Em suas obras retoma princípios do 
liberalismo (propriedade privada, liberdade e igualdade de oportunidades para a livre concorrência ao 
mercado)”. (SIQUEIRA, 2013, p.124). 



 

 

                  

focos que possibilitem riscos de pobreza trágica e iniquidades, o ente público deve 

desenvolver uma operação integrada com as organizações sociais. 

Nesse sentido, “[...] condena os serviços públicos universais defendendo uma 

intervenção das políticas sociais focalizadas nas pessoas que realmente precisem de 

oportunidades” (MARANHÃO, 2010, p.94-95, grifo do autor).  

Outra novidade no pensamento de Sen (apud MARANHÃO, 2010) diz respeito 

ao conceito de pobreza. Pobreza é mais do que ausência de renda, é também outras 

necessidades (saúde, educação etc), incapacidades humanas e falta de acesso às 

possibilidades criadas pelo próprio mercado. Combatê-la consiste em dar oportunidades 

“aos agentes individuais”, como, por exemplo, ensinar a ler e escrever e dar uma nutrição 

melhor. Assim, eles terão mais chances de entrar e permanecer no mercado de trabalho. 

Sair da condição de pobreza é, portanto, uma questão de escolha.  

Siqueira (2013) também traz algumas contribuições a respeito do pensamento 

de Amarthya Sen e sua influência para os países periféricos no começo do século XXI. A 

autora enfoca justamente sua tese sobre pobreza multimendiosional, sendo aquela que 

supera a questão da renda e envolve outros aspectos, tais como analfabetismo, miséria, 

doença, falta de acesso a crédito, a serviços públicos e até mesmo a ausência de 

participação social e política, fatores que o intelectual caracteriza como privação de 

capacidades básicas. Sen não nega, porém, que a principal causa é a baixa renda, pois ela 

é que priva o indivíduo dos demais aspectos relacionados às condições de vida numa 

sociedade de consumo. 

Na análise de autora encontramos os temas que considera centrais na obra de 

Sen: propriedade privada, igualdade, individualismo, livre mercado, desenvolvimento, 

liberdade, o papel do microcrédito para o combate à pobreza e o empoderamento. 

Passemos a uma breve exposição a respeito desses temas. 

 Sobre a propriedade privada vale destacar que é um dado natural: alguns 

nascem em condições de possuí-la, outros, predestinados. Mas, segundo o indiano, essa 

discussão é irrelevante. É bem verdade que sua perspectiva mascara as contradições que 

estão postas nessa relação desigual entre propriedade privada dos meios de produção e 

propriedade da força de trabalho. Já Siqueira (2013, p.126) afirma que deixar de lado essa 

discussão “[...] cria, perpetua e radicaliza a desigualdade, a acumulação de riquezas e o 

empobrecimento das pessoas”. 

 No caso da igualdade, Sen utiliza o conceito de liberdades substantivas para 

defender que os indivíduos podem buscá-la superando estados de privação. Está na 

capacidade individual superar situações de fome, subnutrição e analfabetismo, por exemplo, 

principalmente quando esse indivíduo for empoderado. Outrossim, nem toca na questão 



 

 

                  

social como produto da acumulação do capital, diz Siqueira (2013). A desigualdade social, 

para ele, refere-se à desigualdade de oportunidades e a privação de necessidades básicas.  

Se o economista nega a possibilidade de igualdade de renda, justificando que os 

homens não têm as mesmas habilidades para possuírem as mesmas rendas, como ficam as 

liberdades substantivas, em outras palavras, “as capacidades de escolher uma vida que se 

tem razão para valorizar”? (SEN, 2000, p. 94-94, apud SIQUEIRA, 2013, p. 128) Ele está 

convencido sobre a invalidade de acreditar na igualdade de renda, sugerindo que alguns 

estão satisfeitos com sua condição de pobre. Avalia que só pensar em dinheiro (renda) é 

premissa do egoísmo e que os homens buscam outros tipos de realização, como participar 

politicamente e se tornar “agente da sua própria história”. Daqui deriva sua capacidade de 

escolher o seu destino. Enfim, “não basta prover renda, é preciso levar à expansão das 

capacidades sem as quais não existe a possibilidade do exercício da liberdade básica para 

o desenvolvimento” (SEN, 2001, p. 114 apud SIQUEIRA, 2013, p. 128). 

Tal argumento remeteu-nos a Marx e Engels (em outra direção, é claro). 

Brevemente, vale resgatar um célebre trecho de A Ideologia Alemã: 

 
o primeiro pressuposto de toda existência humana, e portanto, de toda a história é 
que os homens devem estar em condições de viver para poder “fazer história”. [...] 
Mas, para viver é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir-se e 
alguma coisa a mais. Para isso é preciso produzir os meios de satisfação dessas 
necessidades todos os dias e todas as horas. (MARX, K; ENGELS, F. 1993, p. 39). 

 

 Disso assimilamos que nada vale o homem prover suas necessidades se a 

distribuição da riqueza ocorre de forma desigual ou se concentra nas mãos de uma minoria. 

Para suprir necessidades básicas é preciso renda, pois sabemos que os programas sociais 

são insuficientes, mesmo adquirindo cada vez mais expansão. Não encontramos coerência 

na declaração de que pessoas têm necessidades diferentes para explicar desigualdade na 

renda. 

 É visível a centralidade do indivíduo ou do individualismo nas propostas de 

Amarthya Sen. Um indivíduo é capaz de tudo, inclusive, de evitar a pobreza, fazer escolhas 

e definir seu destino. É livre para escolher ser pobre: “As pessoas podem ser pobres e 

felizes. Mais que isso, os pobres podem assim ser por sua livre vontade, devido as coisas 

que valorizam, se as pessoas têm acesso a comida elas podem escolher passar fome” 

(SEN, 2000, p. 92 apud SIQUEIRA, 2013, 129). Sendo a pobreza um problema externo e 

não constitutivo ao modo de produção capitalista, a solução viria de fora por meio de 

políticas e programas sociais compensatórios e o empenho de cada um.  Ao falar do 

desenvolvimento, novamente a centralidade recai sobre o indivíduo e as oportunidades que 

devem ser criadas para sua atuação livremente dentro de um mercado também livre e forte. 

Oportunidades essas que muitas vezes são criadas por ele mesmo. 



 

 

                  

 Quanto ao livre mercado destaca que os problemas do mercado não lhe são 

constitutivos, mas atribuídos, quase sempre, pela excessiva intervenção do Estado. De novo 

aparece a necessidade de desenvolver as oportunidades sociais para que os indivíduos 

possam participar do mercado e, para isso, cabe ao setor público prover educação básica e 

assistência médica, políticas historicamente utilizadas como mecanismo de reprodução da 

força de trabalho. Os trabalhadores são livres apenas para vender o seu trabalho, mas não 

para consumir aquilo que o mercado produz. 

 Outro aspecto importante na análise de Sen refere-se a liberdade entendida 

como a resultante de um conjunto de outras liberdades: participar politicamente; utilizar 

recursos econômicos (consumo); acessar serviços públicos (saúde, educação) e proteção 

social (seguro desemprego); e impedir a corrupção (Siqueira,2013). Parece-nos que 

Amarthya Sen trata como liberdade, na verdade, direitos historicamente conquistados nas 

lutas dos trabalhadores, sem envolvimento do mercado. O setor que ainda tem dado 

algumas respostas as demandas dos trabalhadores é o Estado pressionado pela luta de 

classes, ainda que capturado pelo capital. 

Conforme Siqueira (2013), para Sen, das oportunidades reais do indivíduo uma 

delas é a política do microcrédito, entendida como instrumento que viabiliza as pessoas de 

baixa renda acessar ao crédito bancário4. As contribuições dessa política vão além do 

acesso econômico, atingindo ainda a participação política na medida “[...] que propicia 

melhorias políticas, culturais e sociais.” (SIQUEIRA, 2013,136).  

O resultado da política do microcrédito é o consumismo e o endividamento, pois 

milhões de pessoas que emprestaram dinheiro em banco hoje são inadimplentes. A própria 

mídia mostra isso o tempo todo. 

Outra categoria presente na proposta neodesenvolvimentista é empoderamento 

tão preciosa no debate atual das Ciências Sociais e do Serviço Social. “Apresenta-se como 

dimensão política do combate a pobreza, recurso que tornará o indivíduo um “agente” de 

transformação das relações de poder e superação do estado de pobreza” (SIQUEIRA, 2013, 

p.137). Sen faz questão de dizer que seu modelo de desenvolvimento implica em um projeto 

distinto daqueles nos quais a sociedade é fechada, leia-se, o socialismo. Seu modelo 

representa uma sociedade aberta em que os pobres empoderados devem se articular em 

amplas redes de organizações sociais, tais como as ONG’s, e estabelecer alianças com os 

movimentos sociais e populares, constituindo o campo da luta pela cidadania no sentido de 

buscar as mudanças necessárias no Estado, mercado e sociedade civil. 

                                                 
4
 Sua origem vem do Banco dos Pobres (GRAMEEN BANK), criado em 1983 pelo indiano 

Muhammad Yunus. Também chamado de “banqueiro dos pobres”, Yunus recebe reconhecimento do 
Prêmio Nobel da Paz no ano de 2006. 



 

 

                  

Verificados alguns princípios básicos do principal ideólogo do 

neodesenvolvimentismo podemos depreender que sua perspectiva procede de uma 

tentativa do capitalismo em enfrentar mais um quadro danoso de crise. Os efeitos perversos 

do avanço produtivo não seguem acompanhados de desenvolvimento social, tornando mais 

exponenciais as expressões da questão social. Assistimos a falência do Consenso de 

Washington de 1989 e repetimos a construção de um novo consenso, quadro sociopolítico e 

econômico que desafia os teóricos e as organizações multilaterais. 

Não são mais as franjas vulneráveis a sofrerem com a crise, mas toda a classe 

trabalhadora. Alcançamos uma fase histórica em que o avanço produtivo capitalista 

antagoniza frontalmente as antigas promessas burguesas de desenvolvimento e ampliação 

de progresso. Os indicadores sociais estão a comprovar os efeitos “destrutivos do capital”: 

crescem em números absolutos os ricos e os pobres no mundo (MARANHÃO, 2010).  

Portanto, o neodesenvolvimentismo, assim como o neoliberalismo, é um projeto 

ideopolítico que encena estratégias dos organismos multilaterais para restaurar o 

movimento do capital na perspectiva do crescimento com desenvolvimento social5 (MOTA, 

2010; MARANHÃO, 2010; SIQUEIRA, 2013; SILVA, 2013). 

Confirmando esses argumentos, para Mota, Amaral e Peruzzo (2010) a saída da 

crise internacional dos países latino-americanos, desde os anos 1970, sustentada pela 

expansão do capitalismo financeiro parasitário, tem sido a proposta de crescimento 

econômico associado ao desenvolvimento social e capitaneada por setores progressistas 

dos governos eleitos a partir dos anos de 1990-2000.  

Sem dúvida, configura-se distintamente do desenvolvimentismo dos anos de 

1960, defendido pelas propostas cepalinas muito embora tenha inspiração em seu ideário a 

partir de um conteúdo permeado por princípios neoliberais. Segundo as autoras, as 

instituições multilaterais (como o Banco Mundial, por exemplo) passaram a defender 

políticas sociais visando diminuir os impactos de medidas econômicas sobre a questão 

social.  

No fim das contas, tudo isso está pautado na defesa do desenvolvimento 

econômico com liberdade política e social para garantir a liberdade econômica. Nesse caso, 

requisita-se um Estado forte associado a um mercado forte que possibilite emprego, política 

industrial, competitividade, comércio internacional, somados a um outro valor: a questão 

ecológica. Não mais discurso do sonho do pleno emprego, e sim o estímulo a 

                                                 
5
 Dentre essas estratégias Mahabud Ul Hab e Amarthya Sen criaram o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), responsável por medir estatisticamente as necessidades sociais das populações dos 
diversos países desenvolvidos e subdesenvolvidos através de fatores tais como: renda per capita, 
expectativa de vida, nível de educação. Utilizado pelo Programa das Nações Unidas (PNUD), o IDH 
delimita o grau de desenvolvimento que uma nação deve atingir (MARANHÃO, 2010). 



 

 

                  

competitividade para pessoas livres buscarem suas oportunidades no mercado. Na visão 

neodesenvolvimentista a concorrência é necessária. Assim sendo, sob o ponto de vista de 

Mota (2010): 

 
O que parece se configurar nesse momento é o fato de que o discurso dos Estados 
nacionais autônomos sucumbe às investidas das empresas transacionais que 
executam projetos de desenvolvimento nas regiões do continente ampliando a 
destrutividade do meio ambiente, mercantilizando recursos naturais e minerais, 
expulsando povos originários de suas propriedades. Em contrapartida as ditas 
corporações financiam projetos sociais ou pactuam com Organizações Não 
Governamentais e Fundações de Direito Privado as ações de sustentabilidade 
socioambiental. (MOTA, 2010, p. 45). 

 

 

O projeto de ajuste dos governos de esquerda/centro-esquerda a uma agenda 

neodesenvolvimentista vincula-se a estratégia de enfrentamento da questão social, daí o 

enfoque na justiça social, equidade e oportunidade, bem como na sustentabilidade. Qual 

seria, então, o alcance dessa estratégia? Para a Mota, Amaral, Peruzzo (2010), essas 

medidas são incompatíveis com a crescente financeirização da economia mundial que, em 

primeira mão, restringem as políticas sociais. Ocorre, de fato,  

 

uma lógica extrativista, a presença de transnacionais sem qualquer compromisso 
com o desenvolvimento social dos países onde se instalam a destrutividade 
ambiental decorrente dos megaprojetos desenvolvimentistas, a crescente 
mercantilização da terra e do agrobusiness e os tratados de livre comércio. (MOTA; 
AMARAL; PERUZZO, 2010, p. 61). 

 

Os fundamentos do social-liberalismo são as sementes germinativas do 

neodesenvolvimentismo. O social-liberalismo expressa uma nova etapa do neoliberalismo 

em seu processo de restauração, encampada pelas agências multilaterais. O Estado 

assume um papel central para o crescimento econômico e o desenvolvimento social, por 

meio da garantia de condições básicas para que todos usufruam de oportunidades no 

mercado. Fielmente ao pensamento da autora: 

 

O social-liberalismo é, pois, uma proposta de contrarreforma do Estado que 
assimilada, no Brasil, pelo atual governo na política de Assistência, visa fazer frente 
aos efeitos mais gritantes da liberalização dos mercados, exatamente para manter a 
trajetória concentradora do capital e suas consequentes desigualdades. (SILVA, 
2013, p. 91). 

 

Segundo a autora, nesse modelo o Estado tem como função atuar no 

crescimento econômico e na promoção social, incluindo os excluídos pelos programas de 

transferências de rendas viabilizados na política de assistência social. Afirma Silva (2013, 

p.94):  

 



 

 

                  

o próprio marco regulatório da Assistência Social – não sendo imune a dinâmica 
conflitiva entre capital/trabalho - incorpora conceitos sociais-liberalistas os quais 
visam à (re) naturalização da questão social, despolitizando-a, para blindá-la de 
qualquer reflexão que permita o tensionamento de suas causas fundantes: a 
expropriação e exploração dos trabalhadores. 

 

Assim como Silva (2013), Sitcovisky (2013) amparado em Castelo (2013) 

também faz referência à ideologia do social-liberalismo, que está na base desse governo, 

cujo papel é cimentar as fraturas sociais que podem colocar em risco a hegemonia das 

classes dominantes. Em termos diretos, é preciso intervir nas expressões da questão social, 

compreendendo-a como constitutiva do modo de produção capitalista e variável da luta de 

classes.  

Analisando a política de assistência social no Brasil no bojo do projeto 

neodesenvolvimentista do ciclo petista, Silva (2013) admite sua expansão e notoriedade 

nacional e internacional. Apesar do caráter contraditório da política, ao atender demandas 

do trabalho e do capital, segue um modelo que 

 

[...] (re) naturaliza a questão social e promove ações focalizadas, as quais revertem 
estatísticas de desigualdade social, sem promoverem redistribuição de riqueza e 
mantendo os custos da reprodução da superpopulação relativa no âmbito do 
trabalho. [...] dá suporte à superexploração do trabalho e equaliza a pobreza entre 
os próprios trabalhadores, para resguardar a riqueza produzida no país dos conflitos 
sobre sua repartição e transferi-la para a expansão do capital, em escala 
internacional (SILVA, 2013, p. 87). 

 

 O público-alvo, ou mesmo “os pobres sob os quais incide a política de 

assistência” (SITCOVSKY, 2008, p. 156), são os miseráveis, desempregados, 

desqualificados e inaptos para o trabalho e os trabalhadores precarizados, sendo os 

programas de transferência de renda os que levam o maior montante de recursos, como o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa-Família (PBF)6.  

 O papel desses programas no processo de crescimento e desenvolvimento 

social, como preconiza o receituário neodesenvolvimentista, em especial o BPC e o PBF é 

contribuir na eversão dos indicadores sociais do país levando o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e os institutos de pesquisas oficiais, a exemplo 

do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada a divulgarem frequentemente 

                                                 
6 Esses programas, globalmente, apresentam as seguintes características: são condicionados à 
situação de ausência ou baixa renda; são completivos e/ou substitutivos dos salários; possuem 
abrangência nacional e são regulamentados em lei nacional; os beneficiários devem ter acima de 18 
anos e devem comprovar cidadania ou residência legal no país; em muitos países os beneficiários 
devem mostrar disposição para inserção econômica e/ou social em alguma atividade ligada a 
qualificação profissional ou atividade de trabalho; o financiamento é de responsabilidade do governo 
federal (em alguns poucos países é artilhado com municípios); a gestão é, em geral, compartilhada 
entre governo federal, estados e municípios; são permanentes e assegurados a partir de critérios 
objetivos. (STEIN, 2005 apud BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 133-34). 



 

 

                  

percentuais de investimentos em políticas sociais e, como consequência, a queda da 

desigualdade e pobreza.  

  

O MDS (2010) relata que incluindo o BPC e PBF, a evolução dos recursos da 
Assistência Social na União teve um incremento real de 255,4%; mas, excluídos 
esses programas, a expansão dos serviços socioassitenciais foi de R$ 2 bilhões, em 
2004, para 2,7 bilhões, em 2009, representando um incremento percentual de 
apenas 35% em cinco anos. (SILVA, 2013, p. 98).  

 
Mota (2010) afirma que por aqui a saída para a crise foram as bandeiras de 

crescimento econômico com crescimento social, corroborando que o 

neodesenvolvimentismo é o projeto defendido pelos governos de Lula a partir de ano 2000 e 

reafirmado no presente pelos governos de Dilma Roussef. 

A pesquisadora argumenta que fazer crescimento econômico com crescimento 

social nos marcos do capitalismo é uma falsa hipótese do governo petista. Os dados 

estatísticos no Brasil mostram: por mais que tenha crescido economicamente chegando a 6ª 

economia do mundo, caiu do 8º ao 9º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano - um dos 

indicadores de “pessimismo” presente em sua análise.  

Com isso, no lugar de um sistema de proteção social de caráter universal 

conquistado pela Constituição de 1988, enfatiza-se a assistência social como política de 

combate à pobreza mediante o espraiamento de programas de distribuição de rendas ou 

transferência de renda mínima, que pouco contribuem para a diminuição da desigualdade 

social, embora reduzam os índices de pobreza nas classes subalternizadas, admite a 

autora.  

Sob a influência dos organismos internacionais, propõe-se que para atenuar a 

crise fiscal é preciso racionalizar os recursos e benefícios e repassar a responsabilidade de 

operacionalizar a assistência ao Terceiro Setor7. Por conseguinte, essa estratégia de 

dominação da burguesia acaba criando uma falsa atmosfera de harmonia, passivizando as 

classes subalternas e os antagonismos de classe ao formar um suposto consenso em que a 

sociedade civil passa a ser também responsável pela solução das contradições sociais. 

Mais uma vez, reafirma-se a natureza do Estado burguês na atual fase do capitalismo: 

mínimo para o social e máximo para o capital. 

                                                 
7
 A discussão sobre o fortalecimento do Terceiro Setor caracteriza-o como composto por “novos e 

indefinidos sujeitos sociais” (SITCOVSKY, 2008, p. 176), ao passo que o primeiro e o segundo 
correspondem, respectivamente, ao Estado e ao mercado, separando as esferas políticas, econômica 
e social. Fratura que desconsidera a historicidade da realidade e também naturaliza o individualismo 
liberal, ao valorizar o associativismo e o voluntariado. No mesmo sentido, Netto (2004) avalia que o 
Terceiro Setor não só é compatível, como também funcional à reestruturação do Estado comandada 
pelo capital. 
 



 

 

                  

Silva (2013) questiona também os conceitos de equidade e vulnerabilidade 

social presentes na política de Assistência. O primeiro, porque não se pode admitir a 

possibilidade de haver equidade numa intervenção de natureza focalizada. E a 

vulnerabilidade social porque remete, segundo a autora, à possibilidade do próprio indivíduo 

sair da sua condição de pobreza. Parece-nos que essa indicação sustenta-se nas teses de 

Amarthia Sen e nas orientações dos organismos multilaterais. 

Analisando os 20 anos da Lei Orgânica de Assistência Social, Sposati (2013) 

considera que sua legalidade não representa ainda a legitimidade necessária, pois reflete 

sobre ela as condições impostas pela conjuntura de crise dos anos do seu nascedouro. 

Mesmo incorporando princípios da igualdade de direitos, quase sempre são “naturalmente” 

violados, diz autora.  

Sitcovisky em artigo escrito em 2013, também aborda o tema do 

neodesenvolvimento nos governos do PT dos últimos dez anos e a priori, define a política 

social como um “reformismo sem reforma”. À luz dos elementos estruturais, sua análise 

considera o capitalismo brasileiro periférico envolto em uma crise de longa duração. 

Todavia, nesta sessão interessa-nos o que ele tem a dizer tão somente sobre os destinos da 

política de assistência social que, em conformidade com os autores trabalhados até este 

momento, fora precipuamente formulada para prestar serviços socioassistenciais, mas tem 

se reduzido a executar o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada. Desse 

modo, observamos uma análise consensual sobre a materialização da política de 

assistência social num conjunto de programas de transferência de rendas, fugindo da sua 

real atribuição que é a de viabilizar serviços socioassistenciais.  

Mas, como necessário, o autor resgatou a trajetória do Partido dos 

Trabalhadores assentada na crítica ao capitalismo com suas lutas de resistências, quer 

dizer, o PT formulou sua plataforma política admitindo a missão de enfrentar o 

neoliberalismo e suas ofensivas. Há dez anos no poder seus intelectuais entre eles 

Pochmann e Sader defendem a tese de um governo pós-neoliberal para implementar as 

reformas necessárias, garantindo o crescimento econômico e o desenvolvimento social, ou 

seja, o combate à pobreza. Asseguram, ainda, que o governo tem realizado “[...] 

investimentos em infraestrutura, políticas sociais de renda, reindustrialização e estímulo ao 

consumo” (SITCOVISKY, 2013, p.121), medidas essas embutidas no modelo de 

desenvolvimento ou neodesenvolvimento. 

Sitcovisky (2013) também admite os ganhos sociais dos programas de 

transferências de renda, incluindo os que são implementados pela política de assistência 

social, mas pondera que não podemos nos iludir e desconsiderar o real significado dessa 

expansão da política: a mercantização dos direitos sociais via reforma da previdência; e o 



 

 

                  

sucateamento da saúde pública, entregue às mãos das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs).  

O resultado desse processo sentencia o autor, é a privatização e a 

assistencialização da seguridade social, como confirma Mota (2009 apud SITCOVISK, 2013) 

ao criticar a centralidade da política de assistência na proteção social brasileira: 

 
Se antes a centralidade girava em torno da seguridade, ela agora gira em torno da 
assistência, que assume a condição de uma política estruturadora e não mediadora 
de acesso a outras políticas e a outros direitos, como é o caso do trabalho (MOTA, 
2008, p. 138). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Optamos por concluir este artigo com uma análise teórica que consideramos 

precisa para explicar os destinos da política de assistência social nos governos do PT. A 

professora Ana Elizabete Mota (2008) polemiza ao sustentar que a assistência vem 

assumindo o papel que seria da seguridade social e atuando de forma compensatória ao 

atender a um conjunto considerável da população “em função do desemprego e das 

massas de trabalhadores supérfluos” (MOTA, 2008, p.144), assumindo sozinha o papel 

das outras políticas.  

 

Amparada pela naturalização da ordem, a burguesia busca, dentre outros objetivos, 
transformar o cidadão sujeito de direitos num consumidor; o trabalhador num 
contribuinte autônomo; o desempregado num beneficiário da assistência social; e a 
família e as comunidades em células de uma “sociedade solidária, socialmente 
responsável e cooperativa”. 

 

Se esse sistema foi concebido como uma forma de mediar as relações de 

reprodução social, a centralidade dada a assistência social - especialmente aos programas 

de transferência de renda, focalizando os setores mais pobres - não foi por acaso. Tal 

tendência tem relação direta com dois fenômenos, quais sejam: a crise da sociedade salarial 

e o processo de supercapitalização, que incidiu na mercantilização dos serviços sociais.  

O segundo fenômeno tem estreita relação com a busca de valorização do capital 

em outros setores da vida social, o que reflete na expansão do setor de serviços. É notória a 

“naturalização” do mercado privado como provedor complementar de serviços, 

principalmente se tratando da educação, saúde e previdência.  

Desse modo, ao passo que a expansão do desemprego significa a perda de 

vínculos com a seguridade contributiva (previdência), a assistência acaba sendo a investida 

do Estado para compensar a insuficiência da oferta de trabalho assalariado, possibilitando o 

acesso aos bens de consumo, mesmo que de forma precária. Para sintetizar, Mota (2008, p. 

137) problematiza: 



 

 

                  

 

de um lado, o mercado passa a ser uma mediação explícita; de outro, a expansão 
da assistência recoloca duas novas questões: o retrocesso no campo dos direitos já 
consolidados na esfera da saúde e da previdência e a relação entre trabalho e 
Assistência Social em tempos de desemprego e precarização do trabalho. O 
desdobramento no Brasil real parece indicar que, mais uma vez, o grande capital 
utiliza o social como pretexto para ampliar seu espaço de acumulação [...]. 

  

 Com isso, a autora afirma que há um mito em torno da assistência, no qual a 

burguesia inaugura uma nova estratégia de dominação política por meio de uma reforma 

social e moral que acaba por despolitizar as lutas e as raízes das desigualdades, “confluindo 

na defesa de estratégias de inclusão e inserção, sem referência ao trabalho” e, obviamente, 

expandindo o exército de reserva e conservando o status quo, já que amplia o consenso 

entre classes que são antagônicas (MOTA, 2008, p. 142). 

As possibilidades de enfrentamento da pobreza agravada no capitalismo 

contemporâneo via políticas e por meio da pressão das lutas sociais, passam pela questão 

da emancipação política. Estimamos a reflexão da autora: 

 
A impossibilidade histórica de o capitalismo superar as sequelas sociais e materiais 
do processo de acumulação é inconteste. Todavia, é possível utilizar meios para 
enfrentá-las no limite da ordem burguesa, como parte da luta social. A luta por 
direitos e a institucionalização da seguridade social se dá no limite da emancipação 
política, fato que não elide os confrontos de classes e suas dimensões políticas. 
Todavia, é necessário fazer uma distinção entre as especificidades de uma pratica 
político-organizativa, que mesmo respondendo às legítimas necessidades postas 
pela realidade, pode condensar uma consciência teórica, subsumindo o ideal ao 
real. Ou, em outros termos, abdicando da emancipação humana em prol dos limites 
históricos da emancipação política. (MOTA, 2008, p.145). 
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