
 
 

1 
 

                  

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO BRASILEIRO DE 

PROTEÇÃO SOCIAL  

 

Gyslanea Dayanne da Silva1 
 
 

RESUMO  
 
O presente trabalho consubstancia as reflexões teóricas iniciais 
que delineiam o projeto de pesquisa em fase de 
desenvolvimento no Programa de Mestrado em Serviço Social 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O referido projeto 
objetiva analisar os significados da proteção social para os/as 
beneficiários/as do Programa Bolsa Família, um dos públicos-
alvo da política de assistência social.  Neste sentido, 
apresenta-se nesta breve discussão teórica alguns 
apontamentos com relação ao posicionamento do Estado 
brasileiro frente as demandas de proteção social e como a 
política de assistência social está articulada nesta dinâmica, 
perpassada pelo contexto capitalista contemporâneo de base 
ideológica neoliberal. 
 
Palavras-chave: Estado. Políticas Públicas. Proteção Social e 
Política de Assistência Social. 
 
ABSTRACT 
 
This work constitutes the initial theoretical reflections that 
outline the research project under development in the Master's 
Program in Social Federal University of Paraíba Service 
(UFPB). That project aims to examine the levels of social 
protection for / the beneficiaries / the Family Grant Program, 
one of the target groups of social welfare policy. In this regard, I 
offer this brief theoretical discussion some notes regarding the 
position of the Brazilian State forward the demands of social 
protection and how the social assistance policy is articulated in 
this dynamic, permeated by the contemporary capitalist context 
of neoliberal ideological basis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho busca, à luz da perspectiva crítica, analisar a conformação 

contemporânea da relação Estado-Sociedade, e os rebatimentos da mesma na estruturação 

de respostas institucionais as expressões da questão social (dentre elas, a pobreza e a 

desigualdade), consideradas aqui como contraponto da proteção, provenientes, sobretudo, 

da dialética contradição inerente ao modo capitalista de produção, de base ideológica 

neoliberal.   

Para tanto faz-se necessário, por um lado, uma análise do significado da 

proteção social, numa ótica relacional, considerando a interface do(a) cidadão(ã) com os 

serviços e/ou benefícios das diversas políticas sociais que formam o Sistema de Proteção 

Social Brasileiro, considerando nesta dinâmica as relações estabelecidas com a família e a 

comunidade (mediante equipamentos e instituições públicas territorialmente referenciadas, e 

as redes de solidariedade estabelecidas). 

E por outro lado, vale salientar também como está estabelecida a 

intersetorialidade entre as diferentes políticas públicas e a política de assistência social, a 

qual tem ocupado centralidade nas respostas estatais as expressões da questão social e 

tem como um dos seus públicos-alvo os indivíduos e famílias beneficiários/as dos 

programas de transferência de renda, dentre os quais, destaca-se o Programa Bolsa 

Família, atualmente considerado uma das principais investidas do Estado brasileiro 

contemporâneo na seara da proteção social. 

 

2. O ESTADO BRASILEIRO E AS ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

 

No processo de redemocratização do estado Brasileiro foram desencadeadas 

novas mudanças no âmbito das políticas de proteção social, processo este que teve inicio 

em meados dos anos 80 e culminou quando foram institucionalizadas pela Constituição 

Federal de 1988. Este diploma legal define o papel interventor e provisor do Estado no 

campo das políticas sociais, cujo ápice foi a adoção do conceito de seguridade social, a qual 

reúne as políticas de saúde, previdência e assistentência social, pautada pela busca da 

universalização do acesso aos direitos e garantias fundamentais, independente da posição 

do indivíduo no mercado de trabalho. 
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Com o advento deste novo estatuto na proteção social, foi possível 

conquistarmos dois sistemas universais (não-contributivo), o Sistema Único de Saúde (SUS) 

e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) os quais abarcam as demandas do/a 

cidadã conforme sua área de abrangência político-institucional. 

Porém, nesta sociedade marcada pela desigualdade social, desde a sua 

formação, registra-se uma trajetória de muitos desafios para a efetivação de mecanismos 

garantidores de direitos (civis, políticos e sociais), traço este que delinea alguns percalços 

do sistema de proteção social brasileiro. 

No período pós Constituição Federal (1988), mais precisamente, início dos anos 

de 1990, o Brasil começou a sofrer, de forma mais intensa, as consequências das 

estratégias do capital no processo de revitalização da acumulação e da crise mundial que 

ocasionaram por sua vez, o surgimento de novas manifestações e expressões da questão 

social. 

A chamada Reforma do Estado ou Contrarreforma foi orientada pela nova 

Política de Ajuste Neoliberal implementada no governo do então presidente Fernando Collor 

de Melo (1990-1994) e fortalecida no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). O 

plano diretor da referida reforma propunha um redirecionamento do papel do Estado, com a 

redução de sua intervenção na esfera da regulação do trabalho e na prestação de serviços 

públicos, a favor de um modelo gerencial caracterizado pela descentralização, eficiência, 

controle dos resultados, redução dos custos e produtividade. (BRAVO, 2009, p. 13).  

O enxugamento da máquina pública resultou na desresponsabilização do Estado 

de suas obrigações sociais e na transferência de muitas de suas atividades para o setor 

privado (a exemplo dos processos de mercantilização das politicas sociais, terceirizações, 

reforço as iniciativas das Organizações Sociais, Organizações Não-Governamentais, entre 

outras). 

Neste sentido, os anos 1990 foi palco de profundas transformações societárias 

com rebatimentos tanto na esfera da produção, com a reestruturação produtiva, quanto na 

da reprodução, com a reforma gerencial do Estado. Estes movimentos acarretaram uma 

redefinição dos sistemas de proteção social e novas formas de enfrentamento da questão 

social, haja vista as grandes mudanças na relação público-privado. 

No bojo da referida reforma conservadora do Estado e da economia, observa-se 

um movimento de destituição de direitos, os quais passam a serem vistos como privilégios, 

disseminando a falsa ideia de “desnecessidade de tudo que é público e estatal”. 

(RAICHELIS, 2009, p.756). Nesta perspectiva reducionista, as políticas sociais vão se 
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consolidando como políticas minimalistas, seletivas e focalizadas, “políticas pobres para os 

pobres” (nos termos de Behring, 2009).  

Neste processo emerge o apelo à sociedade civil, transferindo para esta as 

responsabilidades públicas, através do discurso “da participação comunitária, da 

solidariedade social e do estímulo às iniciativas privadas nas ações sociais (idem)”. Tudo 

isto reflete a despolitização dos conflitos sociais, mistificados numa suposta harmonia social. 

Com o sucateamento dos serviços sociais públicos e a falta de investimento no 

setor, as políticas sociais voltam-se à preservação dos mínimos vitais do crescente 

contingente de trabalhadores lançados ao pauperismo no processo de reestruturação 

produtiva, sendo orientadas pela tríade: privatização, focalização e descentralização.  

Segundo Behring (2006, p.14), “[...] trata-se de desuniversalizar e 

assistencializar as ações, cortando os gastos sociais e contribuindo para o equilíbrio 

financeiro do setor público”. 

No campo produtivo, temos o modelo flexível de acumulação, o qual tem 

ocasionado desemprego estrutural, terceirização, informalidade, instabilidade, 

subproletarização, perda e desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas. 

Neste contexto, as políticas sociais emergem para responder às refrações da 

questão social, mas de forma despolitizada, setorizada e fragmentada, responsabilizando o 

indivíduo pelo provimento de suas necessidades, reforçando o individualismo e a 

meritocracia que permeiam o ideário (neo)liberal. 

Portanto, todo esse processo vem aprofundando contradições e trazendo 

rebatimentos, sobretudo, para as classes sociais mais empobrecidas. Segundo Iamamoto,  

O predomínio do capital fetiche conduz a banalização do humano, à descartabilidade 

e indiferença perante o outro, o que se encontra na raiz das novas configurações da 

questão social na era das finanças. Nessa perspectiva, a questão social é mais do 

que as expressões de pobreza, miséria e “exclusão”. Condensa a banalização do 

humano, que atesta a radicalidade da alienação e a invisibilidade do trabalho social 

– e dos sujeitos que o realizam – na esfera do capital fetiche. A subordinação da 

sociabilidade da mercadoria -, retrata, na contemporaneidade, um desenvolvimento 

econômico que se traduz como barbárie social. (IAMAMOTO, 2010, p. 125). 

A partir desses novos elementos, que intensificam ainda mais a pauperização da 

classe trabalhadora, aliado também à nova configuração do Estado, no modelo neoliberal de 

corte nos investimentos sociais e redução de sua ação nas políticas sociais, o resultado que 

se verifica é o agravamento das expressões da questão social em todas as esferas da vida 

em sociedade. 

Neste cenário, ganha expressividade o apelo às iniciativas de âmbito privado nas 

questões de ordem pública e o apoio total a atuação do terceiro setor, que se consolida nas 
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décadas de 1980 e 1990, a partir de uma suposta necessidade de superação da dualidade 

entre o público e o privado. Seu fortalecimento e expansão incidem em meio a mudanças 

referentes ao recuo dos direitos expressos na chamada Constituição Cidadã (1988). Essa 

situação vem resultando tanto na precarização do atendimento do Estado às demandas 

sociais, quanto numa auto-responsabilização dos sujeitos pelas respostas às próprias 

necessidades localizadas. (MONTAÑO, 2002, p. 114).  

Neste sentido, por estarem perpassadas pela correlação de forças e interesses 

políticos inerentes a dinâmica capitalista, as políticas sociais são cada vez mais vistas como 

iniciativas direcionadas aos mais pobres, responsáveis por responder de forma mínima as 

demandas advindas da crise da sociedade salarial e das consequentes desregulamentações 

trabalhistas provenientes do contexto de financeirização excludente, distanciando-se das 

noções de universalidade e qualidade dos serviços.  

Neste ponto, destacamos o pensamento de Yazbek (2010, p. 297) ao elucidar 

que “historicamente a proteção social brasileira vai se estruturando, parte vinculada à 

proteção ao trabalho formal e parte acoplada ao conjunto de iniciativas benemerentes e 

filantrópicas da sociedade civil”.  

Mas em que termos esta proteção provida pelo Estado é entendida pela 

sociedade? Como está configurado o entendimento conceitual sobre proteção social?  

Para alguns autores, com os quais dialogamos neste processo de revisão 

bibliográfica, a proteção social: 

1. [...] significa prevenção, o que supõe a redução de fragilidade aos riscos, que 

podem ser permanentes ou temporários, e que passam a fazer parte do exame da questão 

do enfrentamento de riscos sociais. (SPOSATI, 2009, p. 29). 

2. [...] pode ser definida como um conjunto de iniciativas públicas ou 

estatalmente reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais visando enfrentar 

situações de risco social ou privações sociais. (JACCOUND, 2009, p. 58). 

3. [...] compõem sistemas de proteção social as formas - às vezes mais, às 

vezes menos institucionalizadas - que as sociedades constituem para proteger parte ou o 

conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou 

social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio e as privações. (DI GIOVANNI, 1998, p. 

10). 

Nesta direção, Sposati (2009, p.17) complementa dizendo que: “Ter um modelo 

brasileiro de proteção social não significa que ele já exista ou esteja pronto, mas que 

é uma construção que exige muito esforço de mudanças”. 
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As referidas concepções demarcam a imperiosa necessidade de um sistema de 

proteção social na conformação da sociedade brasileira, porém, elucida os percalços para a 

fundamentação e operacionalização que garanta a efetiva cobertura do mesmo, em relação 

às situações de precarização, desigualdade e empobrecimento vivenciadas pela população. 

 

 

3. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CONTEXTO DE PROTEÇÃO 

SOCIAL BRASILEIRO 

 

 

Após esta breve contextualização da dinâmica histórica do Estado brasileiro 

frente as demandas de proteção social, reforçando a marca impressa pelo capitalismo 

contemporâneo, ratificamos as palavras de Mota (2010, p.29) quando diz que nesta ordem: 

Os que “vivem do seu trabalho” passaram a se defrontar com questões que afetam 
severamente o seu modo de ser e de viver: o desemprego estrutural e a crise do 
trabalho assalariado, o desmonte do Estado de Bem-Estar e a supressão de direitos 
sociais e a fragmentação das necessidades e da organização política dos 
trabalhadores. 
 

 Nestes termos, com a crise da sociedade salarial, o acirramento da 

desigualdade social inerente ao processo de desenvolvimento capitalista e de suas bases 

produtivas, o crescimento do exército industrial de reserva (ENGELS, 1986), e  

Na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, seja pelas condições que ele 
assume contemporaneamente, seja pelo nível de desemprego, ou pelas orientações 
macroeconômicas vigentes, o Estado capitalista amplia o campo de ação da 
Assistência Social. [...] Eis porque as classes dominantes invocam a política de 
Assistência Social como solução para combater a pobreza e nela imprimem o selo 
do enfrentamento “moral” da desigualdade. Mas, até quando as classes dominantes 
e o seu Estado poderão tratar a pobreza como uma questão de Assistência Social? 
(MOTA, 2010, p. 16). 

 

 Neste sentido, é imperativo reconhecer a pobreza como questão 

multidimensional que não se esgota, nem consegue ser enfrentada apenas no âmbito das 

ações e serviços da Política de Assistência Social. Vale ressaltar que, a pobreza é inerente 

ao modelo de produção capitalista, decorrente do processo gerador de mais-valia, da 

repartição injusta e desigual da renda e do acesso diferenciado e limitado a bens e serviços 

entre as classes. 

 Para remeter a reflexão sobre a centralidade da política de Assistência Social 

na seara do padrão pluralista2 de proteção social brasileiro, cabe pontuar o marco da 

                                                           
2 Compartilho da tese de Pereira (2009), quando diz que o modelo protetivo da política de assistência 

social está pautado no modelo pluralista de bem-estar social, uma vez que situa a família como 
responsável central na provisão da proteção social de seus membros via mercado em primeira 
instância e apenas em situação de vulnerabilidade e risco social e/ou pessoal é que o Estado 
intervém.  
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legitimação desta política enquanto política pública de proteção social, não contributiva, 

dever do Estado e direito do cidadão que dela necessitar, a partir da Constituição Federal de 

1988, a qual incorpora a Assistência Social ao tripé da Seguridade Social brasileira, junto à 

saúde e a previdência social, sendo regulamentada com a instituição da Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS / Lei 8.742/93), em 1993, com vistas a garantir proteção social ao 

público alvo desta política realizada por meio de um conjunto integrado de ações, de 

iniciativa pública e privada, para atender necessidades básicas de sobrevivência, ou melhor, 

os mínimos sociais, em geral, de forma eventual e/ou temporária. 

A partir deste reconhecimento constitucional, foram surgindo outros respaldos 

legais que consolidaram o status de política pública da Assistência Social, como a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004 e o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS/Lei nº. 12.435/11) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (NOB/SUAS) em 2005. As referidas regulamentações mostram como deve ser 

desenvolvida a política de Assistência Social no país (desde o planejamento a 

operacionalização das ações, em níveis de proteção social), enquanto política de Estado (e 

não de governo), definindo e detalhando: princípios, objetivos, diretrizes, usuários, proteções 

e seguranças sociais afiançadas, marcos conceituais, recursos humanos, modelo de gestão 

e financiamento. 

Neste contexto, a política de assistência social afirma que a proteção social deve 

afiançar segurança de: sobrevivência (de rendimento; de autonomia); acolhida; e convívio 

(de vivência familiar), e para tanto organiza-se em níveis de proteção, divididos em proteção 

social básica e especial de média e alta complexidade.  

A Política Nacional de Assistência Social organiza-se em torno de um padrão 

misto de proteção social, ratificando justamente a articulação Estado-Sociedade para a 

garantia da mesma. Institui como um dos pilares de organização a matricialidade sócio-

familiar – ou seja, a família passa a ser reforçada como núcleo central de protagonismo 

social, convívio e sustentabilidade. Porém, vale ressaltar que esta deve ser apoiada para ter 

condições necessárias de desenvolver seu papel protetivo, e nesta tarefa chama-se à cena 

outro eixo estabelecido na referida política que é a territorialidade, colocando para a rede 

local a missão de oferecer subsídios públicos e/ou privados para potencializar esta família. 

Isto ratifica a importância do trabalho com as famílias para superação das fragilidades 

apresentadas pelas mesmas, em seus diferentes contextos. 

Nas palavras de (Sposati, 2009, p. 15), “confrontar essa maneira de ver, significa 

adotar a concepção de que a assistência social é uma política que atende determinadas 
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necessidades de proteção social e é, portanto, o campo em que se efetivam as seguranças 

sociais como direitos”.  

Todavia, se por um lado o Estado brasileiro aponta para os direitos por outro ele 

os subordina aos ajustes econômicos da ordem capitalista internacional, reduzindo a pauta 

das garantias e seguranças preconizadas nas regulamentações da política de assistência 

social a iniciativas pontuais, seletivas e focalizadas, reatualizando a filantropia enraizada na 

formação social brasileira. 

Atualmente, o principal acesso à política de assistência social ocorre pelos 

programas de transferência de renda, e entre eles evidencia-se a preponderância do 

Programa Bolsa Família o qual adquire centralidade na proteção social brasileira. A crítica 

latente a estes programas, mesmo considerando os impactos imediatos reais na vida de 

muitos indivíduos e famílias, é que os mesmos atendem as necessidades imediatas, sem 

possibilitar mudanças mais profundas na autonomização e no padrão de vida das famílias, 

corroborando para a manutenção da pobreza num certo patamar. 

O processo histórico de desenvolvimento dos Programas de Transferência de Renda 
[...] evidenciou que estes programas, envolvendo um volume de recursos sem 
precedente na história das políticas sociais no Brasil e presentes em todos os 
municípios brasileiros, alcançando quase a totalidade das famílias consideradas 
indigentes e pobres, representam o elemento central na constituição atual do 
Sistema de Proteção Social brasileiro, marcado, portanto, por grandes inovações: a 
implementação descentralizada desses Programas; a transferência monetária direta 
para os beneficiários; a admissão da Família enquanto unidade de atenção social; a 
unificação dos programas; a proposta de articulação de políticas compensatórias 
com políticas estruturantes e a obrigatoriedade do cumprimento de 
condicionalidades por parte dos beneficiários, o que imprimiu ao Sistema Brasileiro 
de Proteção Social novo padrão, novo conteúdo, nova dinâmica, mas também novos 
desafios.  

(SILVA E SILVA, 2006, p. 28). 

 

 Neste sentido, registra-se que os programas de transferência de renda 

configuram uma linha estratégica de ação do Estado para responder as demandas da 

proteção social, mas é salutar demarcar que proteção não é sinônimo de renda, mas 

envolve aspectos relacionais e um rol de serviços e ações de diferentes políticas, não se 

limitando a pauta da assistência social. 

Neste debate, Mauriel (2012, p. 189) afirma: 

O que se verifica, contudo, é que a tardia institucionalização da Política de 
Assistência acontece num ambiente onde o tratamento da questão social centrado 
no combate à pobreza focalizada só fez aprofundar o processo de desconstrução 
simbólica e ideológica da Seguridade enquanto base para pensar e construir as 
políticas sociais, dificultando justamente o caráter intersetorial que tal política deveria 
ter com as demais políticas públicas. 
 

 Neste contexto adverso, registra-se uma fragilização do Sistema Brasileiro de 

Proteção Social, o qual não deve se limitar a política de assistência social e a estratégia de 
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transferência de renda, mas assumir uma concepção universal de seguridade social, 

fortalecendo e ampliando os horizontes da intersetorialidade de modo a responder as 

demandas sociais em sua totalidade, considerando as particularidades e múltiplos aspectos 

de cada realidade. 

 Diante da crise da sociedade salarial, para muitos indivíduos e famílias, os 

benefícios transferidos pela política de assistência social configuram a única renda para a 

manutenção básica dos mesmos, e assim, como salienta Sitcovsky (2010, p. 154) 

delineiam-se os contornos da centralidade adquirida pela política em tela, e “[...] a relação 

existente entre a assistência social, o trabalho e a intervenção do Estado na reprodução 

material e social da força de trabalho”.  

Em suma, é messiânico pensar que a política social de forma isolada dará contar 

de resolver o problema da pobreza e demais expressões da questão social, tampouco a 

política de assistência social, com seus serviços e benefícios, o que importa é pensar 

estratégias aos níveis macro e micro a partir da integração das políticas públicas em geral, e 

não reduzir o panorama corrente a iniciativas filantrópicas, pontuais, privadas e/ou 

paliativas. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tecer considerações acerca do Sistema Brasileiro de Proteção Social exige um 

esforço teórico de compreender as relações dialéticas entre o Estado e a Sociedade num 

determinado contexto sócio-histórico. E a partir desta demarcação, situar como estão 

organizadas as respostas institucionais, via políticas públicas, que atendam as demandas 

sociais tanto na esfera produtiva quanto na esfera reprodutiva. 

Todavia, neste processo de maturação intelectual permanente, algumas 

indagações são inevitáveis, tais como: O sistema de proteção social brasileiro, tal como vem 

sendo operacionalizado, produz respostas capazes de atuar na raiz da questão social e em 

suas múltiplas expressões? A política de assistência social responde as reais demandas dos 

seus usuários através das proteções a ela afiançadas? O investimento focalizado e seletivo 

na área social repercute qualitativamente na legitimação do Estado e nos programas de 

desenvolvimento nacional?  

Importa destacar que são inquietações cujas respostas certamente não estão 

acabadas por serem resultado da dinâmica social, estabelecida numa intrínseca relação 
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entre estrutura e conjuntura, cujos aspectos são, inegavelmente, flexíveis, dinâmicos e 

inesgotáveis no que diz respeito às novas possibilidades, na ordem do Estado e de seus 

pilares sociais, políticos e econômicos.  

Neste sentido, reconhece-se os avanços contemporâneo na concepção, gestão 

e operacionalização da política de assistência social no Brasil, considera-se a importância 

dos programas de transferência de renda, quando executados num contexto de articulação 

entre as diversas políticas públicas que potencializem os resultados esperados dos referidos 

programas, porém é necessário que se faça uma leitura crítica permanente a esta realidade 

considerando a dinâmica histórica das relações sociais no Brasil, marcada pela 

desigualdade na produção e distribuição da riqueza socialmente produzida, pela filantropia, 

e pelo patriarcalismo.  
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