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RESUMO 
 
O presente trabalho tem o objetivo de problematizar a política 
pública de assistência social a partir de nossas dissertações de 
mestrado, apresentadas ao Programa de Pós Graduação em 
Políticas Públicas e Formação Humana, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Os questionamentos suscitados ao 
longo do texto foram produzidos por meio de nossa relação 
com os usuários e também com os profissionais e gestores que 
atuam nesta política. Assim, pretendemos colocar em análise a 
política pública de Assistência Social e os conceitos de 
“vulnerabilidade social” e “risco” relacionando-os ao que Michel 
Foucault definiu como biopoder.  
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ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the public policy of social assistance 
from of our thesis, submitted to the Graduate Program in Public 
Policy and Human Formation, the University of State of Rio de 
Janeiro. The questions posed throughout the text were 
produced through our relationship with users and also with 
professionals and managers who work in this policy. Thus, we 
intend to put in public policy analysis of Social Welfare and the 
concepts of "social vulnerability" and "risk" relating them to what 
Michel Foucault defined as biopower. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

  A política de assistência social, enquanto política pública, destina-se ao 

“acompanhamento” de famílias consideradas em situação de pobreza, enquadradas como 

“em risco” ou “em vulnerabilidade”. Atualmente é norteada pela Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS (BRASIL, 2005), e pela Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS – (BRASIL, 1993). São muitos os programas que compõem as ações da assistência 

social no Brasil, alguns são gerenciados pelo governo federal e outros são específicos de 

cada município. Um dos princípios da assistência social, presente na LOAS, é a 

universalização dos direitos sociais. De acordo com a PNAS (BRASIL, 2005) “[...] do 

princípio da universalidade, objetiva-se a manutenção e a extensão de direitos, em sintonia 

com as demandas e necessidades particulares expressas pelas famílias” (p.36). 

Apesar de a assistência social ser garantida em lei como um direito universal, é 

inegável que o público que recorre à assistência social é pobre. Para quem tem recursos 

materiais, a assistência pode ser facilmente consumida no mercado. Já em relação aos que 

demandam assistência social pública, o que se verifica são histórias de famílias que gritam 

por socorro às que se lhes responde, em sua maioria, com práticas de subalternidade e 

tutela, como é o caso, por exemplo, daquelas que participam do Programa de Transferência 

de Renda por Condicionalidades, também denominado Bolsa Família. 

O Bolsa Família representa a consolidação dos seguintes programas: Bolsa-

Escola, Bolsa-Alimentação, Programa Cartão Alimentação e Auxílio Gás. Integrado ao 

Programa Fome Zero, consta como sendo objetivo principal à superação da fome e à 

erradicação da pobreza. Diante da enorme importância que o Programa Bolsa Família tem 

na vida das famílias pobres em todo o Brasil, optamos por iniciar nossa problematização 

sobre a política de assistência social colocando em análise algumas questões referentes a 

esse programa.  

O Programa Bolsa Família abrange todo o país e além de repassar uma quantia 

mensal em dinheiro para as famílias cadastradas, prevê ações de vigilância das condições 

de saúde de crianças e gestantes. O Programa coloca este controle da saúde como sendo 

uma condição para que as famílias recebam o valor em dinheiro. Para todos os benefícios e 

recursos disponibilizados pela assistência social, é necessário que as famílias sejam 

enquadradas como “em situação de vulnerabilidade”, estejam sendo “acompanhadas” pelos 

“técnicos” (assistentes sociais, psicólogos, etc.) que atuam nos serviços e disponibilizem 

informações sobre sua moradia e sobre os moradores que residem na mesma casa: se 

trabalham ou não, se têm alguma doença ou deficiência, se estão fazendo tratamento, se 



 
 
 

                  
vivem situação de violência doméstica, se as crianças estudam. Se há alguma gestante na 

família, questiona-se se faz pré-natal ou não, se fez planejamento familiar, etc. 

Percebe-se que, dentre os critérios para adquirir “segurança alimentar”, isto é, 

para a aquisição do benefício, destacam-se como fatores condicionantes: a) a situação de 

pobreza ou extrema pobreza em que a família se encontra (renda per capita de até R$70,00 

– família extremamente pobre; renda per capita de até R$140,00 – família pobre) e b) a 

existência ou não de crianças/adolescentes na composição da casa, o monitoramento deles 

quando integrantes das famílias, em nome de seu “bom desenvolvimento”. Tal 

monitoramento é proposto por meio de documentos emitidos pelos operadores da saúde 

(vacinação, avaliação nutricional) e pela área da educação (matrícula e frequência na rede 

de ensino3). 

Diante de tantas condicionalidades, que se colocam efetivamente como 

prioridades para que se receba o benefício ou não, entendemos não ser o “direito” à 

assistência social ou a situação de “pobreza extrema” os determinantes para que se receba 

o benefício. Não basta ser pobre para ter garantida a efetivação de suas demandas (no caso 

em questão, a “segurança alimentar”), ao contrário, é necessário corresponder às 

condicionalidades que determinarão e selecionarão “os merecedores” do benefício. 

Nesse sentido, entendemos que a assistência social formulada pelos governos e 

prestada à população por meio dos profissionais que atuam na área, é um espaço não 

apenas destinado ao fornecimento de recursos, mas também e, principalmente, ao controle 

da vida dessas famílias ditas “em risco”: o controle do local de moradia, das formas de 

cuidado destinadas às crianças, da higiene, das doenças, das relações (violentas ou não) 

que se estabelecem no cotidiano, do nascimento, da morte. Essa forma de poder que 

gerencia a vida, que “faz viver”, é o que Foucault chama de biopoder.  

 

 

2) ASSISTÊNCIA SOCIAL E BIOPODER 

 

Segundo Coimbra (2010), Michel Foucault ao nos falar sobre o racismo de 

Estado apresenta o conceito de biopoder: o poder sobre a vida. Nele não cabe mais fazer 

morrer, como outrora fizeram as sociedades de soberania. Cabe, sobretudo e, 

principalmente, fazer viver por meio do cuidado com a população, da espécie, dos 
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processos biológicos, da otimização da vida; enfim, trata-se de gerir a própria vida e, em 

nome dela, deixar morrer. Para a autora, se nas sociedades de soberania a insígnia era 

“fazer morrer e deixar viver”, na contemporaneidade trata-se de “fazer viver e deixar morrer”. 

Assim, a política de assistência social tem suas ações voltadas para o “combate 

à pobreza” e para a garantia de mínimos sociais. Trata-se de uma área que valoriza muito o 

cuidado, chamado de “acompanhamento”. O objetivo é, dentre outros, garantir o mínimo que 

possibilite a vida. Mas por que o interesse em criar uma política pública voltada 

especificamente à garantia dos mínimos sociais que possibilitem a vida? O que são esses 

mínimos sociais? Eles visam à garantia de qualquer forma de vida ou a um modo específico 

de viver?  

De acordo com Foucault (1999), um dos fenômenos fundamentais do século XIX 

foi a “assunção da vida pelo poder”, ou seja, “uma tomada de poder sobre o homem 

enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do biológico” (p.286). Para o autor, a 

transformação da sociedade de soberania para a sociedade de controle trouxe além do 

direito de soberania – fazer morrer ou deixar viver - um outro direito novo, que penetra o 

direito de soberania, sendo entretanto, um poder inverso: poder de “fazer” viver e de “deixar” 

morrer.  

 Para Michel Foucault, enquanto nos séculos XVII e XVIII apareceram técnicas 

de poder que eram centradas no corpo (disciplina), como as de vigilância, hierarquias, 

inspeções, etc., um outro tipo de tecnologia aparece a partir da segunda metade do século 

XVIII. Este não exclui a técnica disciplinar, mas coloca uma outra técnica de poder que se 

aplica à vida dos homens, “não ao homem corpo, mas ao homem vivo [...], ao homem 

espécie”(Foucault, 1999, p.289).  Isto é o que Foucault chama de uma biopolítica da espécie 

humana. Segundo o autor, 

 

[...] a nova tecnologia que se instala, se dirige à multiplicidade dos homens, não na 

medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 

contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios 

da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, 

etc.(FOUCAULT, 1999, p. 289) 

 

 

Foucault (1999) explica que essa nova tecnologia de poder, o biopoder, trata-se 

de um conjunto de processos como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de 

reprodução, a fecundidade de uma população, etc. Para o autor, os fenômenos da velhice, 

do indivíduo que passa a estar fora do campo de atividade, os acidentes, as enfermidades, 

as anomalias, serão alvos dessa biopolítica, que alem de introduzir instituições ligadas à 

“grande assistência”, que antes eram essencialmente vinculadas à igreja, serão também 



 
 
 

                  
introduzidos mecanismos mais sutis: mecanismos de segurança, de proteção, de 

seguridade, etc.   

Para Tótora (2006), o biopoder é uma modalidade política do capitalismo pós-

industrial, caracterizando-se por um poder transcendente que impõe sua ordem através de 

uma autoridade soberana. Para a autora, a segurança exige um ambiente condicionado 

através de uma constante e ativa intervenção, essa é uma modalidade de biopoder, já que 

investe na produção e na transformação da vida social.  

Nesse sentido, como uma área que intervém cotidianamente na vida das 

pessoas, em processos como a velhice, morte, acidentes, nascimento, doenças, etc., a 

assistência social faz parte desses “mecanismos mais sutis” de que fala Foucault, que não 

necessariamente estão vinculados à igreja, mas que objetivam o gerenciamento da vida a 

partir dos ideais de segurança e proteção social.   

 

2.1) A lógica da segurança na assistência social: proteção e controle 

 

Por ser uma política pública e definida como um direito de todos, conforme o 

artigo 203 da Constituição Federal de 1988, “a assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” (BRASIL, 2007). Esse 

direito naturalizado, ou seja, a universalização da assistência social é parte de um contexto 

mais amplo, onde as leis passam a ser mediadoras das supostas “necessidades” universais 

que todos temos, em detrimento das necessidades singulares de cada um. 

No âmbito da proteção social, a PNAS foi considerada um grande avanço na 

área da assistência, por definir parâmetros de atuação e nortear as ações dessa política em 

nível nacional. Ela coloca como objetivo “a garantia dos mínimos sociais, o provimento de 

condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais”. 

(BRASIL, 2005, p. 27). 

Os direitos na sociedade liberal são formulados como algo natural, em que as 

leis são definidas como parâmetros a serem seguidos por todos. No entanto, para Foucault 

(2008a), as leis são uma produção e funcionam como dispositivos biopolíticos, como táticas 

de controle, na medida em que vão interferir na natalidade, na mortalidade, na saúde, ou 

seja, nos processos biológicos da população como meio de controle da vida. São as leis que 

vão determinar as formas adequadas de viver, morrer, nascer, adoecer, etc. Visto que “(...) 

quem governa vai [ter que regular a vida] dos seus súditos, sua atividade econômica, sua 



 
 
 

                  
produção, o preço [pelo qual] vão vender as mercadorias, o preço pelo qual vão comprá-las, 

etc” (FOUCAULT 2008a, p. 10).   

As leis estão relacionadas à concepção liberal de liberdade. Foucault aponta que 

se pode dizer que a liberdade no regime liberal “está implicada, é convocada, tem-se 

necessidade dela, vai servir de reguladora, mas para tanto tem de ser produzida e tem de 

ser organizada” (FOUCAULT, 2008a, p.88). Segundo ele, a liberdade não é um dado 

natural, é algo fabricado a cada instante. O autor afirma que o princípio de cálculo para a 

fabricação da liberdade é a segurança. 

A necessidade de segurança por parte das famílias supostamente em 

“vulnerabilidade” é o que vem justificando as ações da assistência social que, ao lado da 

saúde e da previdência, compõe o chamado “tripé” da Seguridade Social no Brasil. 

 Como parte integrante da seguridade social, a política de assistência social por 

diversas vezes usa o termo segurança para definir suas ações. A proteção social, por 

exemplo, de acordo com a PNAS (2005), deve garantir três tipos de segurança: de 

sobrevivência, de convívio ou vivência familiar e de acolhida. 

 Essa segurança ou proteção por parte do Estado é destinada às famílias 

muitas vezes sem que elas mesmas expressem essa “necessidade” ou entendam que 

necessitam. Nesse sentido, é possível que os atendidos pela política de assistência social 

vivam com menos recursos do que são considerados aceitáveis e, assim, por meio dos 

serviços da assistência social as famílias vão sendo enquadradas em padrões sociais e 

orientadas a fazer parte de programas assistenciais.  

Embora a “segurança de sobrevivência” definida pela PNAS, não deixe explícito 

que as famílias que recebem benefícios da assistência devem seguir orientações, alterar 

seus modos de viver, prestar contas sobre os gastos com o valor que recebem, cuidar da 

higiene e saúde de crianças dentro dos parâmetros instituídos, estas são condicionalidades 

postas para que as famílias se enquadrem no perfil da “proteção social” oferecida pelos 

serviços assistenciais públicos. Os benefícios não são meras “doações”, ao contrário, são 

“trocados” com as famílias que se enquadram nos padrões normatizados – filhos na escola, 

frequência na unidade de saúde (vacinação), etc.  

De acordo com Scheinvar e Nascimento (2000), a segurança social é um 

instrumento do poder que indica maior autonomia dos indivíduos, embora, paradoxalmente, 

implique em maior dependência.  

 

Para as autoras, 

 

O discurso da sociedade liberal se da no sentido de garantir a “liberdade” de cada 
indivíduo de forma universal. Ao mesmo tempo, essa liberdade se sustenta num 



 
 
 

                  
artifício legal, o contrato, cuja consumação está condicionada à capacidade de cada 
indivíduo se enquadrar na estrutura econômica e nos modelos sociais [...]. Assim, as 
condições particulares de vida e as estratégias de sobrevivência produzidas, não 
são assumidas pela equipe governante como méritos ou opções, mas como 
ameaças sociais. (SCHEINVAR & NASCIMENTO, 2000, p. 8) 

 

A segurança se dá no sentido de administrar os perigos aos quais todos estão 

submetidos. Nessa lógica, as leis são definidas como reguladoras da liberdade e da 

segurança e funcionam como dispositivo que atua sobre os riscos, os perigos. Para 

Foucault, o liberalismo estimula o perigo, formula uma cultura do perigo já que [...] o lema do 

liberalismo é “viver perigosamente”. E isso significa que os indivíduos são postos 

perpetuamente em situação de perigo, ou antes, são condicionados a experimentar sua 

situação, sua vida, seu presente, seu futuro, como portadores de perigo.  (FOUCAULT, 

2008b)4 

 Nesse sentido, é questionável a incapacidade das pessoas de produzir suas 

próprias estratégias de sobrevivência. Por que são os especialistas que devem dizer a elas 

como viver? Por que não basta estar vivo, mas é preciso viver dentro do modelo 

considerado correto? Por que as pessoas que não se enquadram nesse modelo estão “em 

risco”? Há perigo ou há risco sem referência política, cultural e histórica? 

De acordo com Foucault (2008b), o liberalismo se insere num mecanismo em 

que terá, a cada instante, de arbitrar a liberdade e a segurança dos indivíduos em torno da 

noção de perigo. Por ser uma arte de governar que manipula fundamentalmente os 

interesses, o liberalismo não poderia manipular tais interesses sem ser ao mesmo tempo 

gestor dos perigos e dos mecanismos de segurança/liberdade. Trata-se de um jogo 

segurança/liberdade que deve garantir que os indivíduos fiquem o menos possível expostos 

ao perigo.  

Desse modo, é a possibilidade de vir a ser, ou seja, de se tornar perigosa por 

causa do enquadre de suas virtualidades e em nome de uma suposta periculosidade, que a 

intervenção e o controle por parte dos especialistas se justificam sobre as famílias. Um 

exemplo disso é pensarmos na segurança de convívio ou vivência familiar, presente na 

política nacional de assistência social.  

Por entender que a política deve ter centralidade na família, a assistência social 

busca manter e/ou restabelecer vínculos familiares, através dos serviços prestados em 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social – CREAS, Centros de 

Referência da Assistência Social – CRAS, dentre outros programas e serviços. Entende-se 
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 FOUCAULT. Segurança, território, população: curso dado no collège de France (1977-1978). São 

Paulo: Martins Fontes, 2008b. 



 
 
 

                  
que todos devem ter vínculos familiares, mas antes nos cabe refletir sobre o que é família? 

Existe uma única forma de definir este conceito? O que pode ser considerado vínculo 

familiar? Uma norma? Todos devem desejar a convivência familiar? E os que não 

desejam?Devem ser normalizados por meio de políticas públicas de inclusão? 

A lógica neoliberal pode ser apontada como fator determinante tanto para a 

criação das políticas de inclusão e dos programas, quanto para a viabilização de ações e 

serviços que validam tais políticas. Para Lopes (2009), o que fazem as políticas públicas de 

inclusão é dar visibilidade aos invisíveis transformando-os em “anormais” cuja situação os 

coloca na condição de risco como justificativa da necessidade de ingerência, controle e 

normalização. 

 

 

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O discurso que coloca a assistência como um “direito de todos e dever do 

Estado” (BRASIL, 1993) nos leva a questionar o que de fato esse direito produz no cotidiano 

dos serviços, principalmente no que se refere à vida das famílias atendidas. Nesse sentido, 

pensar a questão da segurança, de que trata a PNAS, é de grande relevância, pois sendo a 

segurança parte de um esquema que produz vigilância e controle dos corpos, operado pelas 

condicionalidades, seu objetivo não é apenas prestar assistência às famílias, mas, 

principalmente, controlá-las por meio dos serviços prestados. 

Entendemos que os ideais de “segurança” e “proteção social” não são neutros, 

mas definem parâmetros que desqualificam as famílias e visam sua normalização. Quando 

recusam se adequar à norma são culpabilizadas e desqualificadas em sua diferença, em 

sua singularidade. 

Ou seja, a segurança que prevê o convívio familiar é um modo de padronizar as 

relações que as pessoas estabelecem, de fazer viver de um modo específico, dentro do que 

se considera “normal”, sem levar em conta as peculiaridades de cada situação, a 

singularidade de indivíduo.  

Os serviços da assistência social não se realizam por imposição, mas são muitas 

vezes acessados por aqueles que buscam ajuda nessa área. Se inicialmente as pessoas 

estranham a quantidade de regras, das exigências para receber os benefícios, a intromissão 

em suas vidas, os “certos” e “errados” que devem aprender, com o tempo elas não somente 

se adaptam a essas regras como também passam a ver os especialistas como uma 



 
 
 

                  
referência, alguém a quem deve buscar quando não sabem como agir, mesmo em situações 

cotidianas: na relação com o marido, com os filhos, etc. Essa busca é produzida e a relação 

que se produz não é algo natural, mas naturalizada pelas práticas sociais. 

Uma das consequências mais evidentes desta produção - de que as famílias 

pobres devem ser orientadas em como ser e agir, com base em um modelo de família 

idealizado - é a culpabilização. Frequentemente as famílias são culpabilizadas por questões 

como violência doméstica, desemprego, crianças fora da escola, número de filhos e pela 

miséria em que vivem. Poucas são as problematizações que levam em conta o contexto em 

que esses modos de vida se produzem e se mantêm diante da miséria, do desemprego, da 

violência e da precariedade das políticas públicas de inclusão. 
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