
 

 

 

                  

POBREZA E POLÍTICAS SOCIAIS NO SISTEMA CAPITALISTA  

 

Maria Cristina de Souza1 
 
 

RESUMO 
 
O texto discute a questão da pobreza, analisando seu vínculo 
com a sociedade capitalista e as diferentes abordagens que ela 
assume diante das políticas sociais brasileiras. Investiga os 
aspectos históricos da Política de Assistência Social, 
abordando alguns avanços obtidos e novas perspectivas que 
se desenham a partir da implementação do SUAS. De natureza 
qualitativa, desenvolve-se a partir da análise dos resultados de 
uma pesquisa realizada com profissionais do Serviço Social 
que atuam em instituições públicas de alguns municípios do 
estado de São Paulo. Os resultados denotam a existência de 
uma cultura conservadora fundamentando os discursos e 
intervenções dos profissionais.  
 
Palavras-chave: Pobreza. Política Social. SUAS. Assistente 
Social.  
 
ABSTRACT 
 
The paper discusses the issue of poverty, analyzing its link with 
the capitalist society and the different approaches it takes on 
towards the Brazilian social policies. Investigates historical 
aspects of the Social Work Service are also dealt with, as well 
as some progress achieved and new perspectives outlined from 
the SUAS (Social Work Sole System). Qualitative approach, 
develops from the analysis of the results of a survey of 
professional social work who work in public institutions in some 
municipalities of the state of São Paulo. The results show the 
existence of a conservative culture basing speeches and 
interventions of professionals. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Durante o percurso de investigação de Doutorado acompanhamos a Política de 

Assistência Social. No decorrer desse processo e, em plena implantação do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), surgiram convites para palestras, seminários e supervisão de 

equipes de Serviço Social. Em todas as abordagens e debates, os questionamentos e 

inquietações colocavam o conceito de pobreza como categoria central para as reflexões 

necessárias. Os profissionais demonstravam certa desconfiança em relação às mudanças 

trazidas pelo SUAS já que consideravam que seriam incapazes de promover bons 

resultados, em decorrência da complexidade que permeia a questão da pobreza, de suas 

determinações estruturais e, principalmente, como consequência do perfil traçado das 

pessoas em situação de pobreza, descritos como “acomodados, incapazes e sem atributos 

morais”. Esse diagnóstico fez crescer nossa preocupação a respeito da forma como os 

profissionais presentes na “linha de frente” da Política de Assistência Social entendem a 

pobreza, uma vez que poderiam resistir ao trabalho com a nova perspectiva apontada no 

SUAS2. Foi dessa forma que a concepção e as consequências da pobreza para os 

profissionais de Serviço Social, referendadas pela Política de Assistência Social, tornaram-

se nosso objeto de pesquisa. 

Na pesquisa, delimitamos como universo de análise três cidades do Estado de 

São Paulo, sendo uma de médio porte, outra de grande porte e, a última, integrante da 

região metropolitana.  

A escolha das cidades foi realizada tendo como ponto de partida os municípios 

onde o acesso ao gestor fosse mais fácil; após o contato com os gestores, solicitamos deles 

a indicação de dois profissionais de Serviço Social para que pudessem ser entrevistados 

pela pesquisadora em seus próprios locais de trabalho, munida de um roteiro semi-

estruturado, objetivamos colher dos sujeitos a compreensão que construíram a respeito do 

conceito norteador do objeto de pesquisa.  

Dessa maneira, pretendeu-se privilegiar uma situação específica para 

aprofundamento da análise, buscando a forma como são compreendidos os conceitos e 

seus significados para os profissionais.  

Decorrente da análise das respostas foi possível identificar alguns pontos de 

vistas que sobressaíram aos demais:  

a) Pobreza descrita apenas como absoluta e/ou com prevalência da dinâmica 
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relacional; 

b) Pobreza como incapacidade moral (desestrutura familiar, acomodação); 

c) Culpabilização e acomodação dos sujeitos perante a situação de pobreza; 

d) Descrédito na potencialidade da Política de Assistência Social, 

consubstanciada a atender situações de pobreza com resolutividade; 

e) A Política de Assistência Social como incentivadora da acomodação dos 

sujeitos. 

A identificação desses resultados causou-nos certo constrangimento, 

especialmente, por conter deturpações referentes ao conceito de pobreza ainda presente 

entre os profissionais. Com relação ao que é pobreza, a maioria dos profissionais tem como 

referência o conceito de pobreza absoluta, que absorve todo referencial advindo da 

concepção de pobreza como sobrevivência, diferenciando-se apenas no discurso referente 

à política. 

Assim, consideramos preocupante a forma como a questão da pobreza é 

colocada pelos profissionais entrevistados, especialmente, num momento histórico em que a 

pobreza aparece como agudizadora da questão social, minimizada e ancorada por um 

discurso já questionado, inclusive pelo modelo liberal  quanto à eficácia nas políticas sociais. 

 

II. O SERVIÇO SOCIAL E A QUESTÃO DA POBREZA 

 

O Serviço Social como profissão tem, em sua origem, profundo embricamento 

com a questão da pobreza enquanto manifestação da questão social3. As desigualdades 

que geram a pobreza são determinantes para efetivação de ações que possam reduzi-las 

e/ou minimizá-las como fenômeno. 

Decorrente de um processo histórico, permeado por muitas lutas e movimentos 

no interior da profissão, podemos afirmar que o entendimento da questão social é 

considerado ponto fundamental para um exercício profissional condizente com a realidade.  

Na atualidade as manifestações da questão social colocam a pobreza, como um 

dos elementos centrais na realidade. De acordo com Yazbek (2003), a pobreza não se 

reduz às privações materiais. Constitui-se também pobreza de direitos a situação em que a 

maioria dos trabalhadores brasileiros vive com poucos recursos e com dificuldades para se 

colocar no mercado de trabalho, o que provoca, entre outras questões, o “inacabament” de 

seu sentido como classe. Assim, a autora ressalta que, no Brasil vão se constituindo faces 

de uma pobreza material e moral que necessitam ser compreendidas nas teias constitutivas 
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das relações sociais que caracterizam a sociedade brasileira contemporânea (YAZBEK, 

2003, p.66). 

Nesse sentido, a pobreza é apontada pela autora como “a situação de privação 

social, econômica, cultural e política, resultante das diferenciações internas das classes 

subalternas e vivenciada” (YAZBEK, 2003, p.67) na busca de seu reconhecimento e direitos 

sociais. Estes aspectos são imprescindíveis para uma análise mais abrangente das ações 

profissionais em relação à pobreza, bem como para os possíveis alcances em seu 

enfrentamento. 

Refutando apresentar uma visão endógena da profissão, torna-se importante 

para nós, trabalhadores sociais, que cotidianamente visualizamos o agravamento das 

questões sociais e surgimento de novos desdobramentos. 

 

Implicações da permanência do discurso conservador para o Serviço Social 

 

O Serviço Social tem como tarefa maior intervir na realidade, precisamente nas 

expressões da questão social numa determinada conjuntura. Assim, constitui-se numa 

exigência que o profissional compreenda as manifestações da questão social em curso. 

Isso traz como necessidade ao trabalho profissional a compreensão de que as 

políticas sociais existem e/ou deveriam existir para o atendimento das manifestações sociais 

decorrentes do modelo social vigente. Neste sentido, é preocupante tanto o fato de o 

profissional ainda se identificar com o discurso conservador da pobreza – discurso já 

matizado por instituições consideradas conservadoras no trato da questão –, quanto a falta 

de condições apresentadas para explicar a questão da pobreza e suas consequências no 

indivíduo. 

Partindo da premissa de que o discurso conservador influencia a sociedade 

como um todo, em seu interior ganha força uma conceituação mais consistente de pobreza 

calcada na ideia de um „receituário‟, em que as causas da pobreza aparecem sempre pré-

determinadas pela falta de escolaridade, pela desqualificação profissional, pela ausência de 

emprego formal e até pelos poucos atributos morais dos indivíduos, elementos esses que 

dificultam as mudanças necessárias. Esses argumentos são reforçados quando se toma a 

pobreza pelo enfoque exclusivo de ausência de renda e de falta de atributos morais das 

pessoas nessa situação.  

No discurso conservador prevalece uma visão do pobre como culpado por sua 

situação de pobreza. Nessa perspectiva, a acomodação dos indivíduos se dá em 

decorrência da falta de oportunidade e existe para além do que é denominado como 



 

 

 

                  

pobreza. Interessante é o fato de que as percepções construídas a respeito de acomodação 

emergiram, nas observações realizadas, interligada ao referencial de homem e de mundo 

também construídos por esses profissionais. Para eles, inclusive, a questão social e 

econômica que causam as referidas “falta de chances” não compõem a percepção que têm 

sobre acomodação.  

Na composição da percepção sobre acomodação embora se faça referência à 

Política de Assistência Social e ao seu potencial como política de atendimento à pobreza, 

alguns outros fatores observados nos relatos nos parecem preocupantes. Um deles diz 

respeito à persistência da visão de pobreza como sobrevivência advinda da falta de acesso 

ao que se denomina “mínimos sociais”, tendo em vista as necessidades da família. Outro 

fator considera a Política de Assistência Social como “competente” possibilitar aos 

indivíduos e familiares a conquista desse mínimo. Outro aspecto considera o sistema 

capitalista limitado quando oferece condições sociais aos indivíduos de se incorporarem ao, 

sendo essa falta de oportunidade o que geraria a acomodação diante dos desafios da vida. 

Tais fatores compõem uma visão a respeito dos serviços sociais limitada 

somente aos objetivos de integração dos indivíduos ao sistema capitalista, nos limites 

propostos pela perspectiva em curso – o que contrasta com os objetivos da Política de 

Assistência Social. Sobre essa questão, Martins (2002) nos alerta: 

O trato da “questão social” pelos setores hegemônicos é geralmente orientado pela 
teoria de integração social; dessa forma, acabam-se naturalizando as desigualdades 
sociais, e as políticas sociais perdem o seu caráter de conquista passando a ser 
concebidas como concessões do Estado e do capital, reproduzindo a “ideologia do 
favor”, caracterizada por formas paternalistas e clientelísticas de relação que se 
combina com um tipo de atendimento, por parte do Estado, orientado pela 
benevolência e a filantropia (MARTINS, 2002, p.10).  

 

Interessante observar que o trabalho exercido como política social se traduz num 

alicerce de “ajuda e colaboração”, ou seja, de assistencialismo. Outra questão relevante é a 

ausência de reconhecimento dos direitos sociais das pessoas em situação de pobreza. 

Prevalece uma análise em que a falta de atributos morais dos indivíduos causaram os 

“problemas” e, ainda, que essa falta de atributos morais atrapalha a resolutividade pela via 

da política pública.  

Prevalece na visão das entrevistadas, a ideia de que o indivíduo poderia, se 

quisesse, superar todos os obstáculos e se tornar exitoso e, dessa forma, inserido no 

sistema. Essa forma de pensar poderá resultar numa intervenção focada no perfil do 

indivíduo. 

 

A prevalência da cultura política conservadora no discurso profissional 

 



 

 

 

                  

Torna-se necessário esclarecer que a análise da efetivação de uma política 

pública exige estudos de vários aspectos. Não é possível extrair apenas de sua concepção 

os elementos que a constituem; é necessário analisar sua concepção, gestão, controle 

social e financiamento público. 

No entanto, os aspectos relativos à pobreza, demonstrada na pesquisa realizada 

com profissionais da área, comprometem a efetivação da Política de Assistência Social 

preconizada e referenda pelo SUAS/NOB/2005 uma vez que a cultura política assumida 

pelos profissionais participantes da pesquisa vem demonstrando afinidade com a 

perspectiva liberal4, o que pode propiciar uma intervenção conservadora. 

Sobre esse aspecto, Oliveira (2007, p.7) ressalta que estas dimensões da cultura 

política apontam para a construção das relações e das interações entre sujeitos sociais 

coletivos. São as práticas sociais, o fazer cotidiano, o dia a dia que constroem diferentes 

pontos de relação entre diferentes sujeitos, os quais geralmente expressam seus valores, 

crenças, hábitos e modo de atuação sociopolítica a partir de suas interações. Assim, é 

possível afirmar que a cultura política que envolve a Assistência Social tem sido mais 

enraizada no fazer profissional dos assistentes sociais com seus avanços conceituais 

formalizados. 

Ainda os efeitos da cultura política sobre a Assistência Social, Oliveira (2004, 

p.24) reafirma que a cultura política que acompanha a história da Assistência Social tem 

sido capaz de legitimá-la como ação emergencial e restrita aos exclusivamente pobres, 

carentes e desassistidos de toda sorte.  

As famílias, na descrição feita pelos profissionais entrevistados, não aparecem 

como desamparadas pelo não acesso aos bens e serviços disponíveis na sociedade e nem 

tão pouco como sujeitos em busca de direitos sociais, mas ganham adjetivos 

desqualificadores por suas características e/ou pelo desânimo demonstrado por seus 

membros frente à difícil tarefa de lutar diariamente para garantir sua sobrevivência. Tais 

características estão envolvidas com os estereótipos que a lógica liberal atribui às famílias 

pobres.  

O profissional que deveria ser o facilitador dos acessos é apontado como o 

dificultador dos próprios sujeitos em situação de pobreza, contribuindo para incrementar a 

visão de famílias pobres em um panorama de conflito, negligência e acomodação, aspecto 

que justifica a provisoriedade dos mesmos na utilização dos seus direitos sociais. O “olhar” 
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condições de bem estar. Sendo assim, a questão da pobreza é definida como problema individual, 
não demonstrando seus vínculos históricos com a forma como a sociedade está organizada. 



 

 

 

                  

profissional sobre as pessoas em situação de pobreza propicia a precariedade da política 

social destinada a eles e reitera a cultura política da subserviência. 

Assim, apoiam mesmo que involuntariamente, a efetivação da anti-política5 

legitimada pela intervenção profissional. É fato que a situação de pobreza pode trazer 

desalento, desmotivação diante da incerteza da possibilidade de sair dessa situação e da 

desconfiança de continuidade e efetividade dos programas sociais. Da forma como 

historicamente se constituíram as políticas sociais no Brasil, é mais fácil acreditarem em um 

“padrinho influente” do que lutarem pela efetividade dos direitos sociais. Corroborando para 

a perpetuação do que Sales (1993) coloca como: 

[...] cidadania concedida, que está na gênese da construção de nossa cidadania, 
contraditoriamente vinculada à não-cidadania do homem livre e pobre, o qual 
dependia dos favores do senhor territorial, que detinha o monopólio privado do 
mando, para poder usufruir dos direitos elementares de cidadania civil (SALES, 
1993, p. 2). 

 

Neste sentido, este seria o terreno fértil para a efetivação do trabalho social, 

realizado por meio do atendimento imediato do acesso dos setores mais pobres da 

sociedade à benefícios e serviços sociais básicos, conforme preconiza o SUAS, significa 

integralidade no acesso a proteção social de forma resolutiva e continuada. Para se 

constituir como uma política de combate à pobreza e de redução das desigualdades sociais, 

torna-se necessário que a Política de Assistência Social, ganhe visibilidade no que se refere 

à sua significação e extensão, ou seja, como a principal política social destinada aos 

subalternizados. É preciso, também, impetrar a extensão da pobreza numa análise do 

capitalismo, fazendo uma revisão profunda e criativa no que diz respeito às ações e 

estratégias destinadas ao atendimento dos direitos sociais dos indivíduos em situação de 

pobreza. 

 

III. CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, não é possível admitir a permanência desta cultura política na 

Assistência Social. O entendimento da questão da pobreza trazido pelos profissionais 

entrevistados enfatiza uma ação que se aproxima da “ajuda e colaboração”, e não dos 

direitos sociais em atendimento à injustiça social que representa a pobreza, considerando 

que a “incidência do clientelismo na Assistência Social pode ser caracterizada como 
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 Refere-se a ações pontuadas como política social, mas realizadas como ações de ajuda, sem conter 

critérios de política social, mas denominada como tal. 



 

 

 

                  

decisiva, no sentido de imprimir a essa política uma cultura que fragiliza a ideia de direito e 

fortalece a ideia de dádiva e favor” (OLIVEIRA, 2003, p.24). 

Na sociedade e, principalmente, em meio aos estudiosos da política social, os 

debates em torno da questão da pobreza têm como uma de suas questões centrais a 

polêmica universalidade e focalização das políticas sociais. Além disso, enfrentam-se 

dificuldades acerca dos escassos recursos da seguridade social e do enfoque dado às 

políticas assistenciais, e, no âmbito restrito da Assistência Social, a discussão da eficácia 

das mudanças trazidas pelo SUAS/NOB/2005, no tocante ao atendimento dos direitos 

sociais de pessoas em situação de pobreza. 

Apesar dos questionamentos a respeito do atendimento da questão da pobreza 

no Brasil serem praticamente restritos às ações assistenciais6 e estarem sob um enfoque de 

política pública, quando analisada a história desta política, identificamos o momento atual 

como significativo e profícuo para consolidar as questões que envolvem direitos sociais das 

pessoas em situação da pobreza em ações mais abrangentes. 

Ainda é preciso ressaltar que os avanços formais que envolvem esta política são 

decorrentes das lutas da categoria profissional dos Assistentes Sociais, que travaram 

batalhas por seu reconhecimento.  

Assim, é de extrema preocupação o entendimento de pobreza defendido pelos 

profissionais entrevistados. Em suma, as descrições feitas por eles se colocam na 

contramão das concepções adotadas pelos estudiosos do assunto e, principalmente, pela 

utilizada na Política Nacional de Assistência Social, que referenda o SUAS. 

Nesse contexto, é preciso reafirmar que a proposta referendada pelo SUAS visa 

incorporar o atendimento aos direitos sociais de pessoas em situação de pobreza dando 

segurança diante de uma sociedade desigual. Sendo assim, deve-se desenvolver uma 

direção social diferente da ajuda, pois “direito supõe uma medida de igualdade, de justiça e 

uma partilha pela qual, histórica, política e socialmente, se faz a diferença entre o que se 

refere aos costumes, azares, e, portanto, não é regulado pelas formas da lei; e aquilo que se 

refere às regras de igualdade e justiça nas relações sociais” (TELLES, 2000, p.87). 

É importante considerar que o profissional de Serviço Social está imbuído, entre 

outras questões, da tarefa de se colocar à frente dessa política e o equívoco conceitual 

sobre a pobreza poderá, mesmo involuntariamente, levar a continuidade de uma intervenção 
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 Neste sentido, entendemos que várias políticas sociais realizam atendimento assistencial, porém a 

Política de Assistência Social após a promulgação do SUAS, identifica como Política de Assistência 
Social ações que visam a oferecer proteção social as pessoas em situação de vulnerabilidade e 
pobreza, entendemos que esta proteção social tem caráter diferente das ações assistenciais das 
demais políticas uma vez que visa a oferecer acesso aos direitos sócio-assistenciais. 



 

 

 

                  

conservadora, sem a intenção de ruptura com o modelo social vigente, pois no agir 

profissional: 

Essa ruptura tem como pré-requisito que o Assistente Social aprofunde a 
compreensão das implicações políticas de sua prática profissional, reconhecendo-a 
como polarizada pela luta de classes. Essa compreensão é básica para tornar 
possível que o Assistente Social faça uma opção teórico/prática por um projeto 
coletivo de sociedade [...] (IAMAMOTO, 1994, p.37). 

 

A posição simplista e conservadora sobre a pobreza e dos alcances e funções 

da Política de Assistência Social demonstram, da parte das entrevistadas, uma 

desatualização profissional e a incorporação da lógica conservadora da pobreza, tornando a 

profissão, assim, um alicerce para o clientelismo, numa relação que deveria ser de direito, 

corroborado por meio do fazer profissional. A colaboração “caracterizada como decisiva, no 

sentido de imprimir a essa política uma cultura que fragiliza a ideia do direito e fortalece a 

ideia da dádiva e do favor” (OLIVEIRA, 2003). 

Nesta perspectiva, Oliveira (2003) ainda nos alerta que na Política de 

Assistência Social convivem lado a lado proposições e práticas inovadoras, traduzidas por 

nós pelas inovações trazidas pelo SUAS, e outras práticas, imbuídas de mentalidades e 

valores típicos das culturas de traços conservador, que estimulam ações emergenciais de 

caridade e pronto-socorro aos pobres.  

Os organismos formais da profissão consideram que “a formação, experiência e 

intervenção histórica dos (as) Assistentes Sociais nessa política social não só os habilitam a 

compor as equipes de trabalhadores (as), como atribuem a esses (as) profissionais um 

papel fundamental na consolidação da Assistência Social como direito de cidadania” 

(CFP/CFESS, 2007, p.16). Dessa forma, está reiterada a importância e a extensão da 

presença do Serviço Social nos avanços desta política. O mesmo documento considera que 

“inserção profissional deve estar alicerçada numa visão crítica da Assistência Social e em 

um compromisso com as urgências da sociedade brasileira. Entretanto, não basta discutir 

sobre as melhores técnicas e estratégias de atuação dos (as) profissionais. Para fazer 

avançar a qualidade dessa atuação, é imprescindível discutir as concepções e as 

metodologias de trabalho que orientam a Política da Assistência Social” (CFP/CFESS, 2007, 

p. 21). 

Nesse contexto, é esperado dos profissionais que atuam no SUAS a 

compreensão do fazer profissional do Assistente social,  reconhecendo que: 

Ao integrar a equipe dos trabalhadores no âmbito da política e Assistência Social, 
esses profissionais podem contribuir para criar ações coletivas de enfrentamento a 
essas situações, com vistas a reafirmar um projeto ético e sócio-político de uma 
nova sociedade que assegure a divisão equitativa da riqueza socialmente produzida 
(BRASÍLIA, CFP/CFESS, 2007, p. 38). 

 



 

 

 

                  

Assim, não se trata de reduzir o Serviço Social às ações propiciadas pela 

Assistência Social, nem tampouco de negar seu papel na luta incessante para o aumento de 

seu reconhecimento como política pública, mas de colocar algumas inquietações com 

relação as concepções desviantes referente à intervenção profissional. 

Trata-se de concepções que podem restringir o usuário no encontro com seus 

direitos, o que representa uma dificuldade imensurável na implementação do SUAS e que 

atrapalha a inserção do Serviço Social como profissão destinada a ancorar mudanças no 

modelo social vigente. 
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